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 نمیمه
 ل به ادله آیاتاشکا

 اشکال اول
این است که ابتدا  اندگرفتهره) اشکالی که خویی ( اللهآیت تکلیف عامی بر اینکه بین افراد روابط خوب ایجاد بکنید، وجود ندارد.
 ما باید وجوب وصل را مشخص کنیم تا نهی از آن، حرمت داشته باشد.

در تمام موارد اصالح، اطالقی وجود ندارد ولی در مراحلی  تواند کل مسئله را تغییر بدهد.نمی این اشکال وارد است. اما الجملهفی
 قائلیم.وجوب وجود دارد. بنابراین ما به تفصیل  از اصالح،

 : ظهور آیه در وصل نه ایصالاشکال دوم
از وصل و ایصال. وصل این است که انسان روابطی خوب خود را پاس بدارد و  اندعبارتدر این آیه دو مفهوم وجود دارد. دو مفهوم 

این  ینجا منظور از وصلای از صله. در اارتباط با ولی، درجه ایم.محافظت کند. ما در روابط اجتماعی به ارتباطاتی مأمور شده
ی بین دوستان اما ایصال، جدای از وصل است. ایصال بین چند نفر است، یعنی رابطه است که ما مأمور به برقراری ارتباط هستیم.

 ها است.ی شخص ایصال بین اینقطع است، وظیفه

 شود.شخص ثالث قطع یا وصل میوصل در رابطه شخص با دیگری است. اما ایصال رابطه دو نفر دیگر است که با دخالت 

در قدر متیقن آیه، همان وصل است.  منظور آیه شریفه وصل است. قراینی در آیه وجود دارد که یوصل مجهول همان وصل است.
های کنند و فاسقین کسانی هستند که رابطهی خود را وصل میکسانی هستند که رابطه اولواأللبابهای آیه آمده است که انسان

 کنند.ویش را قطع میصله خ

تردید بکنیم برای ما  کههمین شود. ما تردید داریم که آیه ایصال را شامل بشود.مناقشه در این است که آیا آیه ایصال را نیز شامل می
امام و  بینیم مصادیقی که برای این آیه ذکر شده است، همان ارتباط انسان با. وقتی به کتب تفاسیر روایی نگاه کنیم میکافی است

کنند و ناصالحان کسانی اولوا االلباب کسانی هستند که روابطی را که خداوند امر کرده است، قطع نمی والیت و ارحام است.
 کنند. اینکه ایجاد روابط و قطع روابط بین کسان دیگر بکند، صحیح نیست.هستند که این روابط و پیوندها را قطع می
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 الغای خصوصیت
، صحیح است کنیم. این الغای خصوصیت با ادله امر به معروف و نهی از منکربگوید ما الغای خصوصیت میممکن است کسی 

نیز است. ولی این آیه  البینذاتحتی ادله اصالح شد. ولی اگر ادله امر به معروف و نهی از منکر نبود، الغای خصوصیت نمی
 جه اشکال دوم به ادله آیات وارد است.در نتی نهی از منکر ندارد. و معروفامربهارتباطی به 

 ادله آیات
 آیه دوم

 سوره قلم است. ١١ادله دوم آیات، آیه شریفه 

اٍز ١٠ٍن (یلَّ َحالٍَّف َمهکَو ال ُتِطْع « اٍء ِبَنم ) َهمَّ اٍع ١١ٍم (یَمشَّ ثیِلْلَخ  ) َمنَّ
َ
 ١)»١٣ٍم (یَزن کَبْعَد ذلِ  ) ُعُتلٍّ ١٢ٍم (یِر ُمْعَتٍد أ

. نه شماردبرمیهای پست را در مقابل نیز صفت انسانفرمایند. در آیات ابتدایی سوره، خداوند صفات پیامبر اکرم (ص) را می
های نکوهیده به شرح زیر صفت فرماید که از ایشان اطاعت نکن.و به پیامبر (ص) می شماردبرمیصفت و ویژگی نکوهیده را 

 است:

 (زنازاده و انسان پست) زنیم .٩(کج خلق)  عتل .٨. اثیم ٧. معتد (ظالم) ٦ مناع .٥چین سخن ٤جو . عیب٣ مهین .٢، حالف .١

 نکات موجود در آیه
فرماید از اند و در ادامه میص) بر کرسی اخالق نشستهاکرم (تقابل دارد. پیغمبر  ٢»َعظیمُخُلٍق  َلَعلی کَو ِإنَّ «با » التطع« .١

 پرهیز کن.های دارای صفات مذکور انسان

ْن «. آیه ٢
َ
یبایی دارد. این آیه به منزله علت است.  ١»َبنیناَن ذا ماٍل َو کأ های دارای مال و مکنت که یعنی انسانپیام و الهام ز

 نکن. اطاعتشان صفات ناپسند دارد،

 .13تا  10سوره قلم، آیات  -1 

 .4سوره قلم، آیه  -2 
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 دو منظور وجود دارد:» مال و بنین«در 

 الف) داشتن ثروت و مکنت زمینه ابتال به صفات رذیله است.

 فرماید از این افراد صاحب قدرت اطاعت نکن زیرا دارای این صفات رذیله هستند.احتمال دوم این است که خداوند میب) 

 داللت آیه بررسی
شد چون خود نمامی ذکر اول آورده می عنوانبهاند. باید این آیه بسیار جای تعجب است که چرا بعضی از بزرگان این آیه را نیاورده

 شده است.

 نکاتی در داللت این آیه وجود دارد:

 یک موضوع مستقل عنوانبه نمامی .١
 که در آیه قبل عرض کردیم، باید بررسی کنیم، مجموع صفات نکوهیده است یا اینکه مستقًال مورد نکوهش است. طورهمان

به خاطر ارتکازات و  این آیه وجود دارد.در » التطع« ٩ظاهر آیه این است که  دارای نهی هستند. مستقالً  هرکدامباید بگوییم که 
 ها، نکوهش بسیار بیشتری دارد.موضوع وجود دارد. البته جمع آن موجود استقالل قراین لبیه

اٍء ِبَنم«از  منظور .٢  »ٍم یَمشَّ
ار داده است. کند. در سایر صفات، خود صفت را مورد نکوهش قرمی وآمدرفتمنظور از این آیه این است که کسی که برای نمامی 

 دهد.را مورد بحث قرار می اما در مورد نمیم، مشی نمیم

که  طورهمانبرای آن نیز جایز نیست.  وآمدرفتصفت ناشایسته است که حتی  قدراینکند. یعنی عرف در اینجا استفاده تأکید می
چون رابطه را به هم  دانیم مقدمات حرام، حرام نیست. این یک بیان ادیبانه عرفی است برای تأکید به قبح و نکوهش نمامی.می

 را مورد نکوهش قرار داده است. وآمدرفتخواهد، این بیشتری می وآمدرفتزدن، 

 .14سوره قلم، آیه  -1 
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البته مذمتی که بر مشی  در عالم واقع نیز چنین است. اما آوردن مشاء بر نمیم به خاطر این است که روح آیه همان نمامی است.
 ی مذکور است.نمامی آمده است، ذاتی نیست و فقط از باب جنبه

 صفات صیغه مبالغه .٣
 است. مبالغه . هماز، مشاء، مناع نیز از صیغهخورددر بین این نه صفت، صیغه مبالغه دارد. حالف: کسی که زیاد قسم می

گوید بلکه ابتالی دائمی و کثرت مبالغه اتصاف به اصل وصف را نمی صیغه بعضی اوقات، نهی بر مبالغه صفات وارد شده است. 
 کند.فعل را بیان می

 اکنون باید بررسی کنیم که آیا تکرار یک صفت، نهی شده است یا اینکه خود صفت نیز نهی شده است؟

گوید کاربرد صیغه می ارتکازاتاما ممکن است بگوییم،  ست که نهی بر صیغه مبالغه است.ظاهر اولیه لفظی، همان احتمال اول ا
کند. کند اما عرف و ارتکاز الغای خصوصیت میمبالغه به خاطر شدت مذمت است. یعنی درست است که مرتبه شدیده را نهی می

گوید که اصل صفت، صفت بدی است ولی ف میشود ولی عردرست است که اینجا از اکثر به اقل است و الغای خصوصیت نمی
 .کندی باالی آن را نهی میقرآن مرتبه

 رود.البته باید توجه داشت که صیغه مبالغه گاهی به معنای همان صفتی به کار می

اٍء ِبَنم« حکم .٤  »ٍم یَمشَّ
 سؤال اینجا است که آیا نهی از نمامی است یا نهی از چیز دیگری است.

 است که از انسان نمام اطاعت نکن. استفاده حرمت از این آیه به وجوه زیر است:ظاهر آیه این 

را اطاعت نکن به معنای این است که شرب  خوارشرابگوید مالزمه عرفی بین نفی اطاعت و ارتکاب حرام. وقتی که می یک .١
 خمر حرام است.

 مفید حرمت است.. آیه در مقام مذمت صفات است و باید بگوییم که همین مذمت، ٢
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