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 نمیمه
 مرور بر گذشته

 بود. ادله عقلی و کتاب را مورد بررسی قرار دادیم. بحث در نمامی

استفاده  تام بدانیم،مذکور را  سوره قلم رسیدیم. در این مورد نکاتی را مورد بحث قرار دادیم. اگر تمام نکات ١١در این ادله به آیه 
 دیگر در این آیه وجود دارد. ینکته حرمت میسر است.

 در آیه» التطع« حکم .٥
 کند.ها میدر آیه، حضرت (ص) را نهی از اطاعت این گروه

 احتماالت
 احتمال اول:

در ال تطع، اطالقی  بکند.کار است، ممکن است امر به خوبی ها منع ندارد. اگر کسی معصیتآید مطلق اطاعت از آنبه نظر می
که  طورهمان رسد اطاعت در امر خالف شرع نهی شده است.وجود ندارد. یعنی مطلق اطالعت از وی، نهی شده است. به نظر می

نقش قراین لبی در کشف داللت این است  توان اطالق ال تطع از آن اشخاص پذیرفت.، نمیشودمیاز شأن نزول و سیاق آیه استفاده 
ولی وقتی به عمق ارتکازات و ادله  توانیم اطاعت کنیم.یابیم که در هیچ امر از این اشخاص نمی، درمیظاهر ال تطع را ببینیم که اگر

نیست. چون  هر چیزیالتطع در  شود برای اینکهمی مضیقشود. می مرصعشود و از یک جهت می مضیقبرویم، از یک جهت 
 کند.شود چون نه صفت را بیان میمی مرصعاز جهت  متعلقش محذوف است و ظاهر آن اطالق است.

 احتمال دوم
دهد، والیت ندارد. اگر این امر را مدنظر بگیریم، شرط تر بگوییم کسی که این گناهان را انجام میالبته ممکن است در یک نگاه کلی

 است. اظهر البته احتمال قبلی، مرتکب گناه نشود. والیت کسی بر دیگری این است که
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 احتمال سوم
احتمال سوم این است که اطاعت موضوعیت ندارد بلکه ارتباط موضوعیت دارد. منظور آیه در این احتمال این است که مجالست با 

 ها نهی شده است.آن

 بندیجمع
معصیت است. یا ناظر به این است که در والیت عمومی، عدالت شرط نهی از اطاعت یا ناظر به نفی اطاعت در » التطع«بنابراین 

، احتمال اول اظهر است. احتمال سوم هم این است که مجالست و معاشرت با مرتکبین آیدبرمی است. البته از شأن نزول و قراین
 معاصی نهی شده است.

آید، وجود دارد. در نتیجه این آیه در صورتی اه به شمار میافعال گن این کهاینبا توجه به نکات باال، مالزمه بین نهی اطاعت و 
 کند که شرایط زیر را داشته باشد:داللت بر حرمت نمامی می

 . نگاه آیه انحاللی است.١

 ال تطع و حرمت افعال، مالزمه عرفی است. بین .٢

 جنبه مقدمی دارد و اال چیزی که اصالت دارد نمیمه است. مشاء .٣

 کند.را بپذیریم، آیه داللت بر حرمت نمامی می اگر این سه نکته

 آیه سوم
 آیه سوم آیه نبأ است.

 ی«
َ
ِذ یا أ ن ُتِص یْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَب کَن آَمُنوا ِإن َجاَء یَها الَّ

َ
 ١»َن یَما َفَعْلُتْم َناِدمِ  یُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعلَ یُنوا أ

 .6سوره حجرات، آیه  - 1
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 ینادان یاز رو ید، مبادا به گروهیق کنیاورد، درباره آن تحقیشما ب یبرا یخبر یاگر شخص فاسق! ایدآوردهمان یکه ا یکسان یا
 د!یمان شوید و از کرده خود پشیب برسانیآس

 بررسی داللت آیه بر حرمت نمامی
شود. وه میآورد و این خبر باعث به هم خوردن روابط دو گری دیگری خبری میشأن نزول آیه در جایی است که شخصی درباره

 موضوع آیه نمامی است. فاسقی خبری آورده است و روابط دو گروه را بر هم زده است.

فالنی فاسق  گویدمینیست. آیه در مورد نمامی نیست بلکه در مورد دقت در خبر است. مثًال کسی  تمام استدالل آیه به این شکل،
درست است که یک نوع نمامی در  بودن مطلب مد نظر است. صحیحکنید.  است. ابتدا باید خبر را احراز کنید و بعد آثار را مترتب

 این وجود دارد ولی حیث آیه این نیست.

 نکته مهم
 احکام ابواب عشرة است. ١٦٤این روایت در باب  در روایتی به این آیه برای نامی استشهاد شده است.

بِ  یاْلَمَجاِلِس َعْن َعلِ  یَو فِ «
َ
ْحَمَد ْبِن أ

َ
ِه ْبِن أ ْحَمَد ْبِن َعْبِد اللَّ

َ
ِه اْلَبْرقِ  یْبِن أ بِ  یَعْبِد اللَّ

َ
بِ یَعْن أ

َ
ْحَمَد ْبِن أ

َ
ِه أ ِه  یِه َعْن َجدِّ َعْبِد اللَّ

ارِ  ِه التَّ ِع  یِخ یَعْن َجْعَفِر ْبِن َعْبِد اللَّ ٍد َعْن َداُوَد الشَّ اِر ْبِن ُمَحمَّ بِ  یِر یَعْن َعْبِد اْلَجبَّ اِدَق ع یَعِن الرَّ نَّ الصَّ
َ
ِع َصاِحِب اْلَمْنُصوِر أ

َعا کَرِحِم  یذِ  یَقاَل ِلْلَمْنُصوِر َال َتْقَبْل فِ  ْهِل الرِّ
َ
ْهِل بَ یَو أ

َ
ُه َعلَ  کِت یِة ِمْن أ َم اللَّ اَم یَقْوَل َمْن َحرَّ مَّ اُر َفِإنَّ النَّ َواُه النَّ

ْ
َة َو َمأ ِه اْلَجنَّ

ْغَراِء بَ  یَس فِ یِإْبلِ  یکِر َشاِهُد ُزوٍر َو َش  ُه َتَباَر یاْإلِ اِس َو َقْد َقاَل اللَّ  ی یَو َتَعالَ  کَن النَّ
َ
ِذ یا أ ْم فاِسٌق ِبَنَبٍإ کَن آَمُنوا ِإْن جاَء یَها الَّ

ْن ُتِص یَفَتَب 
َ
ْن َتِصَل َمْن َقَطَع  یکلَ ِجُب َع یاَن کَو ِإْن  -َن یما َفَعْلُتْم ناِدمِ  َعلیُبوا َقْومًا ِبَجهاَلٍة َفُتْصِبُحوا یُنوا أ

َ
َمْن  یَو ُتْعِط  کأ

ْن َظَلَم  کَحَرَم  ِذ یاِفَئ لَ کَفِإنَّ اْلُم  کَو َتْعُفَو َعمَّ َما اْلَواِصُل الَّ  ١»َث.یاْلَحِد  هاوصلِإَذا َقَطَعْتُه َرِحٌم  یَس ِباْلَواِصِل ِإنَّ

 .309 ص ،12 ج وسائل الشیعه، - 1
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ها بهشت حرام کرده گوید: قول و حرف کسانی که خدا بر آنمیحضرت به منصور قی بارها حضرت را احضار کردند. یمنصور دوان
واصل کسی  کند.نمام شاهد زور است و شریک شیطان در اغراء بین مردم است. در ادامه به آیه نبأ استدالل می است را باور نکن.

 کند.شود وصل میاست که وقتی رابطه قطع می

 سند روایت تام نیست.

 لتبررسی روایت از لحاظ دال
شود. این نکته ظریف اند. البته این تطبیق از حیث این است، کسی که نمام شد، فاسق میامام (ع) آیه را بر نمامیت تطبیق داده

منظور گوید (ع) نمی شود. امامق میسگوید چون شخص نمام است و نمامی گناه است، این فرد نمام، فاروایت می روایت است.
گوید به خبر کند. آیه میحرمت نمامی که از جای دیگر ثابت شده است، موضوع برای آیه درست میآیه، حرمت نمام است. بلکه 

 توانیم اعتبار کنیم. فاسق صفات زیادی دارد یکی از آن صفات نیز نمامی است.فاسق نمی

 نکته مهم در آیه
ْن ُتِص «نکته مهمی که در آیه وجود دارد این است که در آیه شریفه آمده است 

َ
این جمله علت است. آیه » ُبوا َقْومًا ِبَجهاَلٍة یأ

شود که شاید صورت علتی می در اینگوید به خبر اعتماد نکنید. به خاطر اینکه قومی را به خاطر جهالت، به ضرر بیندازیم. می
منظور آیه باشد، به نحوی نمام را اگر این ید شما نباید با خبر غیر وجه شرعی به قومی ضرر برسانید. فرمانمام را بگیرد. این آیه می

سعایت  چینیسخناین نوع  شود.شود را شامل میگیرد. نمامی در جایی که باعث آسیب میشود. اما مطلق نمامی را نمیشامل می
 شود.است که باعث ضرر زدن و زندانی شدن شخص می
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