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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 روايت پنجم در حرمت قول بغير علم
در اينجا عالوه وجود دارد. در آن شك  ومخبر نيست  مورداطمينانبود كه  هاييگزارهخبار به قضايا و بحث در إ

رسيديم به روايت پنجم كه روايت سي  است كه چهار روايت را بحث كرديم.بر ادله قبلي به رواياتي هم تمسك شده 
اين روايت مثل روايات ديگر غالباً در بحار هم آمده است. در  .ابواب صفات قاضي بود مو ششم باب چهار

 است.» القول بغير علمعن النهي «عنوان آن  كه ذكرشدهدهم روايت سيزو  باب شانزدهم ،ابواب علم بحاراالنوار
روايت تفصيل . كنيمميو در اين جلسه تكميل  كرديم مطرحرا  داللي هايبحثسند و  هايبحثبعضي از 

 يَُقولُ تَعَالَى وَ تَبَاَركَ اللَّهَ لِأَنَّ شِئْتَ مَنْ مَعَ تَقْعُدَ أَنْ لَكَ لَْيسَ«: فرمايندمي )السالمعليه( است كه امام سجاد گونهاين
 تَقُْعدْ  فَال الشَّيْطانُ يُنِْسيَنَّكَ إِمَّا وَ غَيْرِهِ حَدِيثٍ فِي يَخُوضُوا حَتَّى عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ آياتِنا فِي يَخُوضُونَ الَّذِينَ رَأَيْتَ إِذا وَ

 .»)68(انعام/ 1الظَّالِِمينَ الْقَوْمِ َمعَ الذِّكْرى بَعْدَ
 لِأَنَّ شِئْتَ ِبمَا تَتَكَلَّمَ أَنْ لَكَ لَيْسَ وَ«. جمله دوم و سوم اين است: كنندميآيه تمسك  به است كه جمله اولاين 

 خَْيراً  قَالَ عَبْداً اللَّهُ رَحِمَ قَالَ ص اللَّهِ رَسُولَ ِلأَنَّ وَ )36(إسراء/ عِلْمٌ بِهِ َلكَ َليْسَ ما تَقْفُ ال وَ -قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ
 أُولئِكَ كُلُّ الْفُؤادَ وَ الْبَصَرَ وَ السَّمْعَ إِنَّ يَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ لِأَنَّ شِئْتَ مَا تَسْمَعَ أَنْ َلكَ لَيْسَ وَ فَسَلِمَ صَمَتَ  أَوْ فَغَِنمَ
 .»مَسُْؤال عَنْهُ كانَ

 »عِلْمٌ ِبهِ لَكَ لَيْسَ ما تَقْفُ ال«اطالق آيه 
 أَنْ لَكَ لَْيسَ وَ« :نجاست كه فرمود. شاهد سخن آل آمده بودفرازي از آن در وسائ ل روايتي است كهيفصتاين 
دو نكته در اينجا گفتيم و مرحوم عالمه  .»عِْلمٌ بِهِ  لَكَ لَْيسَ ما تَْقفُ  ال وَ -قَالَ جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهَ لِأَنَّ  ِشْئتَ بِمَا تَتَكَلَّمَ

پيروي كردن اعم . شمول و اطالق دارد ،از روايات نظرقطعبا  »عِلْمٌ بِهِ َلكَ َليْسَ ما تَْقفُ ال« :يندفرماميطباطبايي 
 .شودميهم شامل بحث ما پس  ؛يا نقل آنو است از پيروي در عمل و ترتيب آثار 
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اين است كه ترتيب عملي و آثار بر آن  »عِْلمٌ بِهِ َلكَ لَيْسَ  ما تَقْفُ  ال«ظاهر  و ترديد است جايالبته اين بحث 
اطالق دارد كه اگر  :فرمايندميمقداري جاي ترديد است ولي ايشان  نهندهيم اما اينكه نقل آن را هم بگيرد يا 

 .ردداللت دا آيه بدون روايت هم ،باشد طوراين
و امام  كندميظاهرش اين است كه خود آيه داللت  ،كندميمعلل را  حكموقتي امام  كه قاعده اول اين است

هم ما موارد زيادي  حالدرعين. دهدميانجام  هااين مانند نه اينكه تعميم به نحو حكومت و ؛كندمياستدالل ظهوري 
نكه اي رغمعلي اال ظهور نيست. د ونبده تعميم خواهندميبا اين تعليل  درواقع ،كنندميداريم كه وقتي حضرت تعليل 

 همآنشامل إخبار به  ،از ظن يا از غير علم پيروي نكنيد: اگر بگويند كه واضح نيست براي ما ،مرحوم عالمهنظر 
 بشود.

 عدم استفاده تحريم از خود جمالت روايت
 َأنْ  لَكَ َليْسَ« و »شِْئتَ ِبمَا َتتَكَلَّمَ أَنْ َلكَ َليْسَ«ر اين روايت وجود دارد اين است كه جمالت نكته ديگري كه د

 هاايناز استفاده تحريم  ند،و ذيلي نداشت نداگر تنها بود »شِئْتَ  مَا َتسْمَعَ أَنْ لَكَ َلْيسَ«و يا  »ِشئْتَ مَنْ مَعَ تَقْعُدَ
 هر چه دل انسان بخواهد درست نباشد.نيست كه  گونهاينعمل كرد.  شودمين هااين به اطالقبراي اينكه ؛ مشكل بود

 مقصود نيست. طالقا پس

 در روايت» ما شئت«ضابطه داشتن جمالت 
. پس حدود و ضوابطي دارد هااينكه شرع در هر يك از ناظر به اين است  هاجملهبگوييم كه اين بايد بنابراين 

موضوع آن چيزهايي است كه در بيانات  بلكهشئت كه موضوع نيست  ماممكن است كه ظهور الزام را اخذ كنيم؛ اما 
 .ضوابطي دارد ،و ادله ديگر تحريم شده است. مفروض اين سه جمله اين است كه شارع در اين موارد

حق نداري عمل  ،از آن چيزهايي كه مخالف آن ضوابط است خواهدميهر چه دلت  :فرمايدميروايت  درواقع
و مجالست يا تكلم يا استماع وارد شده است. اين احتمال اظهر است  در رعايت ضوابطي كه در كندميكني و تأكيد 
 باشد.ناظر به احكام ديگري  شود ورا حفظ  الزام شودمي. را برداريم داللت بر الزامالزم نيست 
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 »ما شئت«جزء موضوع بودن 
ضوع اصلي اين مو. خواهدميآن را كه حرام است و دلتان  آن چيزي استموضوع بلكه ماشئت موضوعيت ندارد 

حق نداري  ،آن چيزهايي كه خداوند اجازه نداده و كه خداوند اجازه نداده حق نداري بنشيني كسانيآناست كه با 
تو  است يعني آنچهجزء موضوع  نداده حق نداري بشنوي. پس ما شئتآن چيزهايي كه خداوند اجازه  و يا بگويي

 استفاده كرد. شودمي گونهاينقرائن خدا اجازه نداده است. از  كهدرحالي خواهيمي
 هااين كنيم و بگوييم كه الزام و ظهوراخذ به اين است كه  راه ديگر .برداريمرا بنابراين يك راه اين است كه الزام 

 .بينيمميتعليالت را  در ذيل آن،وقتي  خصوصبه دوم است ، نظر. اظهرهستندكنايه از آن يا جزء موضوع 

 يت بر مقصود ماداللت تام اين روا
 َليْسَ  ما تَْقفُ ال« آيهبه كمك يا  تنهاييبهيا  دارد؛داللت تام  ،اين روايت بر مقصود و مضموني كه ما اراده كرديم

لو اينكه در روايات قبلي ترديدي داشته  بنابراين و ؛هم ممكن است دليل به شمار بيايد حتي آيه ».ِعلْمٌ بِهِ لَكَ
 فتوا بدهد يا براي اينكه اين اعم از اين است كه بخواهد به خدا نسبت بدهد ،ترديدي نيست روايتدر اين اما  ؛باشيم

 ؛باشد تواندمي ايزمينه در هر وشاهدش اين است كه اين آيه مطلق است  .يا در موارد عاديو ضا باشد يا بحث ق
 .چه موضوعات باشدو چه احكام باشد 

 روايت ششم در حرمت قول بغير علم
روايت دو  ،مثالً در باب شانزدهم ابواب علم بحار ؛شودد ديگري هم هست كه ممكن است به آن استشها روايات

 382كلمه قصار  البالغهنهجدر است و  دوم وروايت چهل  است. يكي از آن دو، شدهنقل  البالغهنهجكه از ست ه
آن  دانينميآنچه  .»2تَعَْلم َما كُلَّ  تَُقلْ لَا َبلْ َتعَْلمُ لَا مَا َتقُلْ لَا« :اندفرموده )السالمعليهعلي ( حضرت بيان شده است.

 . اين روايت ششم است.نگوآن را الزم نيست بگويي و  دانيميرا نگو بلكه هر چه 
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 روايت هفتم در حرمت قول بغير علم
مَا  لَا تَقُلْ« :نداهفرمودو  آمده استدر نامه سي و يكم  )السالمعليه( حضرت امام حسن به روايت هفتم در وصيت

 و نهي استاين دو روايت  ظهور .كم است دانيمي آنچهآن را نگو ولو  ،دانينمي آنچه ».3وَ إِنْ َقلَّ مَا تَْعلَم لَا تَعَْلمُ
 ند.گرچه اين دو روايت سند معتبري ندار ؛دند و اختصاص به فتوا و احكام ندارناطالق هم دار

اشكال سندي يا  اگرچه در بعضيعرض كرديم و  »عدم جواز قول بما ال يعلم«ا در قاعده هفت روايت رتا اينجا 
ند هم اطالق داشتو  هم داللتش بر حرمت تام بود و ولي بعضي از اين ادله هم سندش تام بود ؛يا هر دو بود وداللي 

يد اين موضوع را تقويت مؤ عنوانبهند، كه معتبر نيست هم روايات از بعضي .شدندميشامل هم را غير قضا و افتا  و
اللت بر اين كه د هم پيدا كرد ده روايت حدود وجود دارد،در اين خصوص  كه رواياتي غيرازاين توان. شايد بكنندمي

 د.نكنمسئله 
 واست  ؛ چون موضوع، عامكنيمميكه حمل بر آن استحباب  گفتيممياحتماالً شئت بود و خود اين جمله،  اگر ما

 د اول و دوممور در خصوصبه ،د. ولي در اين سه موردي كه آيه آمده استشوجوب  به در آنجا قائل دشومين
در اين  ،يعني موضوع آيه آن يك حكم الزامي خيلي جدي است ؛كندميتعليل  ايآيهموضوع را به يك  كهوقتي

 .خواهدميمحرم است ولي دلت يعني آن چيزي كه  گويدميكه  شئت بر اينكه اين ما شودمياين قرينه  صورت
 .آمدميدر ابتدا آن احتمال هم به ذهن  به همين دليل آن نكته را عرض كردم واال. كنترل كنخودت را  كه گويدمي

 حرمت قول بغير علم در آيات
در ابتداي باب  مرحوم عالمه مجلسي در آيات قرآن چگونه است؟ اين بحث كه در اينجا ممكن است كسي بگويد

گرچه در ا ؛اطالق پيدا كردن مشكل است ،در اين آيات .اندكردهآيات مربوط به قول به غير علم را نقل  م،شانزده
در . »عَلَى اللَّهِ ما ال تَعْلَمُون تَقُولُونَ« آمده است: 80مثًال در سوره بقره آيه  ؛مورد افتا و نسبت به خداوند زياد دارد

 .ولي اين خاص است؛ كندميتوبيخ ال يعلم به خدا قول بما  از نسبت دادن اين آيه
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ديگر  اين هم مربوط به خداوند است. مورد »عََلى اللَّهِ ما ال تَْعلَمُون أَ تَقُوُلونَ« :فرمايدمي 68در سوره يونس آيه 
عِْلمٌ َو َتحْسَبُونَهُ َهيِّنًا َو هُوَ ِعنْدَ اللَِّه بِأَفْواهِكُمْ ما َليْسَ َلكُمْ بِِه  وَ تَقُولُونَ«: فرمايدميهست كه  15آيه  نور سوره در

 .»عَظيم
 در قضيه افك است كه نيست و »علي اهللا« مورد اين ؛ وليبود مطلق نبود »عَلَى اللَّهِ أَ تَقُولُونَ«آن دو موردي كه 

نسبت فحشا و منكر به كسي جايي است كه . مورد اين )11(نور/» جاُؤ بِاْلإِفْكِ ُعصْبَةٌ مِْنكُم الَّذينَ ِإنَ« :فرمايدمي
 .بوده است عليه و آله و سلم) اهللايصل( اكرم آنجا در مورد ازواج نبي در دهدمي

 قاعده مطلق بودن آيه سوم
عَلَى اللَّهِ ما ال  تَقُولُونَ«كه  است گونهاينآيه  . آن دواطالق دارداين آيه سوم كه ممكن است كسي بگويد 

ان قضيه نسبت فحشا دادن همآناست؛ اما اينجا درست است كه مورد  قول علي اهللا بما ال يعلم يك جمله و »تَعْلَمُون
خودش يك قاعده مطلق است.  »بِأَفْواهُِكمْ ما لَيْسَ لَُكمْ ِبهِ عِلْمٌ وَ َتحْسَُبونَهُ هَيِّناً وَ تَقُولُونَ«و نوعي قذف بود اما 

 علم ندارد بر زبان آنچه كه به توبيخ، آن است و علت دهدميقي براي اين قاعده كلي قرار مورد را مصدا درواقع
 .كندميجاري 

اگر ما اين را بپذيريم  .نباشد هم اين احتمال در اين آيه سوم است برخالف آيه اول و دوم و شايد بي ظهور
اين  ،استظهاري كه مرحوم عالمه داشت بنا بر» عِلْمٌ بِهِ َلكَ لَيْسَ ما تَقْفُ ال«آيه  عالوه بر ،براي اين قاعده وقتآن
 .شودميشاهد هم  آيه

 36و ديگري آيه يكي آيه پانزده سوره نور  ؛دو آيه هم پيدا كرديم ،آن هفت روايت غيرازبهتا اينجا  درنتيجه
 هتري دارد.و ظهور ب است ترقويولي احتمال آيه سوره نور با احتمال است  ته هر دوالبسوره إسراء. 

 استشهاد به آيه چهارم
إِالَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا وَ ما يُهْلِكُنا إِالَّ الدَّهْرُ وَ  وَ قالُوا ما هِيَ« :فرمايدميخداوند  24سوره جاثيه آيه در 

اخبار به چيزي  : خداوندو بگويد داستشهاد كنممكن است كسي به اين آيه  .»ِإالَّ يَظُنُّون همآنما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ 
 .كندميتوبيخ  را كه به آن علم ندارند
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 اينكه رأي و اينجا يعنيدر  »قالوا«يعني  ؛اين است كه ممكن است اينجا همان بحث اعتقاد باشداشكال در اينجا 
علم به اين ندارند. بحث ما اعم از  كهدرحالي »اإِالَّ حَياتُنَا الدُّنْي ما هِيَ«اعتقاد به اين دارند كه و نظرشان اين است 

كند. مگر اينكه كسي اخبار با شك و شك هم دارد  .د ولي اعتقاد نداشته باشدو ممكن است اخبار دهاين است 
 .را بگيرد قالواظهور 

كه  است اين امپيداكردهبراي آن شاهد نهايي  فقط يك حالتابه آمده وبنده احتمال ديگري كه از روز اول به ذهن 
دهد يا چيزي كه شك دارد به كسي ، نسبت نيست داندمياعم است از اينكه چيزي كه  ،گويدميكه افترا  ايادله

 .گيردميبگوييم: مفهوم لغوي اين را دشوار است كه  يمقدار، نسبت بدهد. البته تا آنجا كه لغت هست

 بحث بنديجمع
و قصد  دهدمياسناد و اخباري است كه شك دارد ولي به شكل جازم خبر  بحث اين است كه بنديجمعتا اينجا 

ممكن  هركدامگرچه در ا ؛ميعرض كرد شد كه حكم اين حرام است و دليلش هم سه آيه آخر ،اخبار هم كرده است
 .است ترقوييآيه سوره نور كه داللتش  جزبهاست به نحوي اشكال بشود 

در حكم عقل هم قابل استناد و استشهاد بود.  هاآننقل كرديم و بعضي از را روايت در روايات هم حدود هفت 
جازم آن را  طوربه داندميمستقل مذموميت چيزي را كه ن طوربه. عقل در حد حرمتو نه  حد مذموميت وجود دارد

در كراهت و اخبار  بنابراين ؛ميت است نه در حد تحريم و الزاماين در حد كراهت و مذمو .فهمدمياخبار كند اين را 
و خودش حكم  ،. اگر اين را بپذيريمحرام هم باشدبه آن علم ندارد شكي نيست بلكه ال يبعد كه  كهدرحاليبه چيزي 

 .بايد از باب كذب جدا كرد و شودميقاعده جديدي 

 نكات بحث
 موجود در اين اخبار هايحرمت :اول نكته

 :در اين اخبار دو حرمت وجود دارد
 كهدرحالي اعتقاددارماين است كه من  هاجملهمدلول التزامي اين  درواقعحرمت از باب مدلول التزامي آن كه : 1

 او اعتقاد ندارد.
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كه خود آن جمله  ايادلهيعني  ؛شودمياز اين روايات استفاده  همآنحرمت از حيث مدلول مطابقي آن كه : 2
 .حرمت استبنابراين موضع دو  ؛كندميتحريم مطابقي را 

 است وروي مدلول مطابقي  يك كذب درواقعكاذب  خبرهايدر همه  .كاذب هم هست خبرهاينظير اين در همه 
مشتمل بر دو  هم اينجا ،لذا مثل خود كذب كه مشتمل بر دو كذب است ك كذب هم روي مدلول التزامي است.ي

 .حرمت است
خبر بما ال يعلم  .يك كذب التزامي و براي اينكه يك كذب مطابقي دارد ؛اين دو گناه دارد ،گويدميخبر كذب كه 

از باب و حرمت ديگرش ما ال يعلم است بحرمتش از باب اخبار  : يكدو حرمت است بلكه هم دو كذب نيست
 ه مدلول التزامي است.اخبار كذب ب

در اينجا نيز  را كرده است.قصد حكايتش  حالدرعينلي و شخص اعتقاد نداردباشد كه  ايقرينه ممكن است
و گاهي هر دو و  ست كه مالزم نيستندكذب هدو  ،خبري هايكذببنابراين در  ؛كذب است ولي مدلول التزامي ندارد

در كنارش اخبار التزامي هم البته از كذب  نظرقطعموضوع مستقلي است با  . در اخبار ما ال يعلم هماست گاهي يكي
 جريان و سريان دارد. هموجود دارد كه در آن كذب 

 عام بودن اخبار بما ال يعلم نكته دوم:
يا موهوم و اخبار بما ال يعلم اعم است از اينكه آن امر غير معلوم مظنون باشد به ظن غير معتبر يا محتمل باشد 

 . اين قاعده عام است.حجتي بر آن ندارد آنچهيعني  در اينجا ما ال يعلم .باشد

 »ال يعلم«معناي علم در عام بودن  سوم:نكته 
مقصود است كه اعم  واين همان چيزي است كه معتبر  ،در آيه يا جاهاي ديگر آمده و شدهگفتهعلمي كه در اينجا 

 ند.است از علم به معناي استداللي و برهاني يا ظنون و اماراتي كه معتبر هست

 موضوعيت داشتن عدم معلوميت براي حرمت چهارم:نكته 
بنابراين  ؛مطابق باشد يا نباشد درواقعو كار به اين ندارد كه موضوعيت دارد  ،حرمت براي ينجاا در يتعدم معلوم

 بازهم ،اين با واقع مطابق است كه دومعلوم شو  ه استرا داداسناد جازم او با شك اين كه د وكشف ش بعداً  اگر
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كه به آن علم  ايادلهاگر كسي بر اساس ظنون و  كه گويندميدر باب فتوا و قضا  اينكهمثل ؛مرتكب خالف شده است
 .مرتكب گناه شده است ،ولي اتفاقاً با واقع مطابق بودفتوايي داد نداشت و حجت نبود 

 ،كه اصل در عناوين درجايي .اصل موضوعيت است ،چيزي را كه علم نداري خبر بدهي :گويدميظاهر ادله 
 .خواهدميخاصه قرينه  ،بر طريقيت خودش موضوع است، حمل آن

بگويد كه اين به خاطر اين است كه با واقع  و اين است كه اينجا ممكن است كسي احتمال بدهد ماتأكيد  علت
 . اينجا يك قرينه خاصياين احتمال خالف ظاهر و اصل اوليه است كه خود آن عنوان موضوعيت دارد. مطابق نيست

 .ر بما ال يعلم بود غير از كذب بودهم داريم و آن اينكه اين اشكالي كه در اين اخبا
ولي اين يك موضوعيتي  ؛اگر كذب بود ممكن بود بگوييم اصل قصه اين است كه با واقع مطابق باشد يا نباشد

واقع هم مطابق  ولو باقائل بشويم  به حرمتلذا بعيد نيست كه اينجا  است.فراتر از كذب و مستقل از كذب كه دارد 
 .اندكردهامام مطرح  مرحوم در ذيل امر قضا بود كه . اين مبحث شانزدهمباشد

يعني ممكن  ؛بگويد. اصالً مفروض اين است كه مجهول است خواهدمي داندميبحث در اين است كه چيزي كه ن
 ادله اطالق دارد. بازهمممكن است مطابق نباشد. ولي  و است مطابق باشد

 توانستميكه  يزيچكيبگوييم  و ي هم درست كنيماينجا در حدي است كه ممكن است يك نوع اطالق مقام
مطابقت در اين دخيل كه  شودميمعلوم  .حرام است كه گويندمي مطلقاً ،مطابق نباشد توانستمي و مطابق باشد

 قرينيتي بر اين مسئله داشته باشد. الجملهفي. شايد يستن


