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 مقدمه
ه اين معنا كه ضمن اين كه ب. تروش بحث ما در اين سلسله مباحث يك روش تلفيقي بين ترتيبي و موضوعي اس

در عين  ،ميكن يمموضوعي را مطرح كرديم و همان را در خالل آيات و بررسي آيات به صورت موضوعي جستجو 

مفردات و تركيب آن آيه و نكاتي كه در آن آيه است مخصوصاً اگر ارتباطي با  ميكن يمحال هر آيه اي را كه بحث 

 .مولو اين كه درصدد پيگيري يك موضوع مشخصي هستي ميكن يم انيبرا نيز  ها آنتربيتي داشته باشد،  يها بحث

و لذا اين مبرّز اين است كه در  ميكن يمبررسي  ديآ يماما در عين حال موضوعات ديگري هم كه در ذيل آيات 

 .ميده يممقام بحث ما زواياي مختلف آيه را هم مورد توجه قرار 

 انفال ي سوره 24 ي هيآ نييتب
و اعلَمواْ أَنَّ  كُميِيحْيلما  دعاكُمللَّه و للرَّسولِ إِذَا  بواياستَجِ اءامنُو نَيالَّذ هَايأَي«: كه ديفرما يمشريفه  ي هيآدر اين 

 ُولُياللَّهح نيب  أَنَّه و قَلْبِه و رْءإِلَالْميْشَرُون هدر اين جا مناسب است در مورد فراز اول هم نكاتي كه به نحوي  .»تح



 هَايأَي« :م. در فراز اولمباحث فراز دوم برسي ي ادامهممكن است با بحث مستقيم ما ارتباط پيدا كند بيان كنيم تا به 

نُو نَيالَّذامتَجِ اءواياسولِ إِذَا  بلرَّسل و لَّهلاكُمعا  دمْيليِيحاشاره  ها آنوار به ، چند نكته وجود دارد كه فهرست»كُم

 :ميكن يم

 »ءامنُواْ نَيالَّذ هَايأَي« رمخاطب د
ست كه در اين جا يك خطاب تكليفي متوجه شده است و بر اساس يك ا »اءامنُو نَيالَّذ هَايأَي« هيك نكت

حكم و تكليف بعدي نيستند، ظاهر خطاب و آن  ي رهيداتحديد كننده  ها»اءامنُو نَيالَّذ هَايأَي« نخارجيه اي ي نهيقر

ست و كاري به ديگران ا »اءامنُو نَيالَّذ« همتوج خطابي »بوايستَجِا« هچه كه بعد از خطاب قرار گرفته اين است ك

 ندارد.

 اشتراك احكام
اي كه در جاي خود مالحظه كرديد يا مالحظه خواهيد كرد اشتراك احكام بين مسلم و مؤمن اما با توجه به ادله 

 ناي دهد يماي است كه نشان خارجيه ي نهيقرو بين مسلم و كافر وجود دارد و همه مشمول خطابات هستند و آن 

»َايأَيه نُو نَيالَّذامهدر هر جايي كه آمده است محدد خطاب نيست بلك ها»اء »نُو نَيالَّذامتربيتي  ي فلسفه يك »اء

در هر جاي  »ءامنُواْ نَيالَّذ« زباشد، تكاليفي كه بعد ا »ءامنُواْ نَيالَّذ« هدارد نه اين كه خطاب واقعاً بخواهد متوج

 نَيالَّذ« زقرآن آمده است و چه غير تكاليف از معارفي كه بعد از آن قرار گرفته است، معارف و تكاليفي كه بعد ا

 واجد شرايط تكليف است. يها انسان ي همهاين مشترك بين  ديآ يم ها»اءامنُو

اين است كه متوجه مؤمنين كرده است براي اين كه در اين جا ها »اءامنُو نَيالَّذ هَايأَي« اين ي نكتهلذا سر و  

اي است كه خطاب متوجه همه است. اين يك نكتهاست كه اين تكليف اثر دارد و كارايي دارد و مؤثر است و گرنه 

 هَايأَي« ناي دارد. بنابراياست كه در جاي خود روايات و ادلهاشتراك احكام بين كافر و مسلم  ي قاعدهبر اساس 

نُو نَيالَّذامتربيتي دارد.  ي نكتهفقهي در آن نيست، بلكه يك  ي نكتهر هر جا آمده است، اين د »اء 



 اشتراك احكام و معارف
، توجيه شود يمو هم شامل غير مؤمنين  شود يمحكم يا معارفي كه مشترك بين همه است هم شامل مؤمنين 

است و به خاطر  ها نياخطاب در بعضي جاها به مؤمنين روي يك نكات معاني بياني و ادبي و تربيتي و امثال 

 فقهي يا محدد حكم يا يك معرفتي در اين نيست. ي نكتهخارجيه  ي نهيقر

بحث اشتراك احكام در اصول و فقه ما مطرح شده است و مستند به يك سلسله ادله اي است و به خاطر همان 

مفهوم ديگري به همين  همه »اءامنُو نَيالَّذ« هخارجيه ي منفصله اين خطابات خاص ي نهيقربحث به عنوان يك 

ست كه اشتراك احكام بين مسلم و كافر يا نتها گرچه در عنوان آن بحث اين ام كند، يمشكلي كه عرض شد پيدا 

مين طور معارف ه ي همهشمول خطابات نسبت به كفار به اين شكل آمده است اما اختصاص به احكام ندارد و 

 نَيالَّذ هَايأَي« اهم همين طور است و لذا هر جايي كه م ها آن د،يآ يمهاي توصيفي هم كه است، ساير معارف و گزاره

احكام و  ي حوزهمعارف و توصيفيات باشد و چه از  ي حوزهخارجيه چه از  ي نهيقراشته باشيم با اين د »اءامنُو

ادبي و معاني بياني و  ي نكتهتكليفيات و تجويزيات باشد، عموم و شمول دارد و توجيه خطاب به مؤمنين يك 

 تربيتي دارد.

 »بواْياستَجِ« ممفهو
نكته اي وجود دارد و آن اين است كه در قرآن در موارد مختلف  »بواْياستَجِ« راست، د »بواْياستَجِ« ربحث دوم د

 آمده است:

 براي تثبيت موضوع» بواْياستَجِ. «فال
 »اَطيعوا« لمث »بواْياستَجِ« عخدا و پيامبر در آيات زيادي آمده است و در واق ي هيناحهمان طور كه دعوت از 

در بيان است و براي اين كه يك موضوع و مطلب را به خوبي ترغيب كند، تنوع بياني است منتها يك نوع تفنن 

آمده است كه  تربيتي يها روشاي است كه در معاني بيان و وع بيان براي تثبيت يك مطلب نكتهو تن كند يمدرست 

و اين تعدد تعابير براي اين است كه مطلب را به خوبي در ذهن  كند يمهاي گوناگون بيان يك مطلب را با شيوه

 تثبيت كند.



و عبيد است و در  مولي ي رابطه، منتها در آن جا كند يمبه يك مطلب اشاره » بواْياستَجِ« و» اطيعوا« عدر واق 

مولويتش  ي جنبها جاست، در آن تر فيلطدعوت است كه كمي  ي رابطهداعي و مستجيب است و يك  ي رابطهاين جا 

، منتها با كند يمبه يك مطلب اشاره  ها نيا ي همهاست واال  تر يقولطف و مرحمت  ي جنبهجا است و در اين تر يقو

تعابير مختلف و بر اساس نكات متفاوت و براي تثبيت يك مطلب كه اين روش تنوع بخشي به تعابير است براي اين 

 جا اعمال شود.موضوع و مطلب در آنراي تثبيت يك كه مالحظات گوناگون ب

ديد و براي اين كه موضوع  ي هيزاودو روي يك سكه است منتها با دو  »للَّه بواْياستَجِ« و »هللَّاطيعوا « عدر واق

را خوب تثبيت كند و افراد را ترغيب كند و در خيلي از آيات داريم كه يك مطلب و يك واقعيت كه روح واحدي 

و اين تعدد تعابير حتماً مبتني در مالحظات متفاوت است ولي در نهايت براي اين است  ديآ يمدارد با تعابير گوناگون 

 اساسي مطلب به خوبي تثبيت شود.كه آن مطلب و روح واقعي و 

 در بعث» بواْياستَجِ« رب. ظهو
 »بواْيستَجِا« و ميكن يماين است كه آن را بر يك روال عرفي حمل بر نوعي بعث  »بواْياستَجِ« رسوم د ي نكته

و اصل در اين بعث هم اين است  كند يمو در واقع امري است كه داللت بر بعث  شود يمامري است كه حمل بر بعث 

در بعث است و بعث  »بواْياستَجِ« راي كه وجود دارد اين است كه ظهووجوبي باشد، اما در اين جا نكته كه مولوي و

 وجوبي است.

 »دعاكم« و» بواياستج« ضتعار
جود دارد يعني و »كُميِيحْيلما  دعاكُم« اب »بواْيستَجِا« ناي بيجا هم معارضهديگر در اين ي هيآاما عين چند 

لما  دعاكُم« هك ديفرما يمو ظاهرش اين است كه اين الزام و تكليف است. اما بعد  »بواْياستَجِ« هك ديفرما يم

حيات بخش در  يها دعوتاين  ي همهحيات بخش خدا و پيامبر خدا و  يها دعوتپاسخ دهيد به  يعني »كُميِيحْي

غير الزاميات و  ي حوزهحيات بخش الزاميات و بخشي در  يها دعوتالزاميات نيست بلكه بخشي از اين  ي حوزه

ترجيحيات هستند و نسبت به آن استجابت الزم نيست و اين معادله اي كه در خيلي از جاهاي قرآن است در اين جا 

 .شود يمهم برقرار 



به اطالق خودش هم  هم »كُميِيحْيلما  دعاكُم« ودر وجوب دارد ظهور  »بواْيستَجِا« تگف شود ينمبراي اين كه  

و  »بواْياستَجِ« معني يا بگوييي ،و حتماً بايد از يك طرف محدد كنيم شود يمشامل واجبات و هم شامل مستحبات 

و  شود يمالزامي  يها دعوتبه همان  مقيد »كُميِيحْيلما « هظهور در وجوب را حفظ كنيم و قرينه شود براي اين ك

را حمل بر مطلق رجحان كنيم كه شامل مستحبات هم شود منتها در بعضي از موارد قرائن  »بواْياستَجِ« هيا اين ك

 .ميكن يمداريم كه آيه را به نفع يكي از اين دو سوي متعارض تفسير  يتر روشن

واضحي هم نباشد، به هر حال  ي نهيقركه قرائن واضحي وجود دارد و اين جا شايد  گفتيم »اونوتَعا« رمثالً د 

هم اطالق داشته  »بواْياستَجِ« وقدر متيقن آن دعوتي است كه به الزاميات است ولي ممكن است شمول داشته باشد 

 باشد يعني اعم از وجوب و رجحان استحبابي باشد. 

ديگري دست برداريم و اگر  ي نهيقرفقهي و تعارضي دارد كه بايد از يكي با  ي جنبهاين هم يك بحث كه مقداري 

 .شود يمنتواند رجحاني پيدا كند تبعاً از اين حيث، اجمالي در آيه پيدا  ها نهيقريكي از اين دو 

 »بواْياستَجِ« رج. مولويت يا ارشاديت د
عوامل اين است كه همان طور كه وجوب افاده است، اصل در  »بواْياستَجِ« تبحث چهارم مولويت و ارشادي

تسلسل  چون »طيعوا اهللا« لاي وجود داشته باشد مثمگر اين كه قرينه شود يمحمل بر يك حكم مولوي  كند يم

 .كنند يمحمل بر مولويت كرد، حمل بر ارشاديت  شود ينمو  ديآ يمالزم 

خدا را اطاعت كن كه ظهورش هم همين  يها فرمانرا به اين معنا بگيريم كه  »بواْللَّهياستَجِ« ردر اين جا هم اگ

حمل بر  شود ينمايد امر ارشادي باشد چون ب »هللا« هاست، امر نسبت ب »اطيعوا اهللا« ناست و گفتيم ظهورش هما

طيعوا اهللا و ا« لمثمكان دارد و از اين جهت است كه در اين نوع موارد ا »لو للرَّسو« همولويت كرد اما نسبت ب

 .شود يمحكم الزامي ارشادي » اهللا« هست كه اطيعوا نسبت با »ماطيعوا الرَّسول و اولي االمرِ منكُ

اطالق است كه حكم مولوي  ي هياولحمل شود بر همان كه مقتضاي  شود يماما نسبت به رسول و اولي االمر  

دارد براي اين كه جزو موضوع له نيست كه استعمال لفظ شود و جمع مولويت و ارشاديت هم در يك دليل مانعي ن

 امر در مولويت و ارشاديت جايز است.  ي غهيصدر اكثرش معنا شود البته جهات فني بيشتري دارد كه استعمال يك 

ست و ارشادي است ا »اطيعوا اهللا« لثم »هللا« هنسبت ب شود يمكه گفته  »للرَّسولِو  للَّه بواْياستَجِ« لبه هر حا

 ولي نسبت به رسول حمل بر مولويتش مانعي ندارد. 



 »كُميِيحْيلما  دعاكُمذا إ« تشرطي
 پنجم ي نكته

ست كه اين شرط است. شرط بر دو قسم است: يكي شرط محقق موضوع داريم ا »كُميِيحْيلما  دعاكُمذا إ«در 

داريم كه محقق موضوع نيست و يك بار اضافه اي دارد كه آن محل  ييها شرطكه قطعاً در آن مفهوم نيست و يكي 

 »كُميِيحْيلما  دعاكُمإذا « نكه مفهوم دارد، اي نديگو يماختالف است كه مفهوم دارد يا ندارد كه بسياري از محققين 

 الْبِغَاء علَى فَتَياتكُم تُكْرِهوا الَ و« مثل »كُميِيحْيلما  دعاكُمذا إ« ،آن بحث شرطي كه مفهوم دارد، نيست ي حوزهر د

محقق شرط  »كُميِيحْيلما  دعاكُمإذا « مكه در آن جا شرط محقق موضوع است، در اين جا ه »تَحصناً أَردنَ إِنْ

براي اين است كه محقق استجابت فراخوان و دعوتي باشد  كند يمموضوع است، اين استجابت كنيد هنگاميكه دعوت 

 و اين محقق موضوع است و لذا در اين جا هيچ مفهومي در اين شرط وجود ندارد.

 »كُميِيحْي« رمقصود از حيات د
اشد نسبت به حيات هم بيان شد كه حيات هم معناي مطلق دارد و هم حيات خاصه دارد كه همان حيات طيبه ب

 اي است كه در آيات قرآن آمده است.جا مقصود حيات خاصهو در اين 

در آيات قرآن حيات هم به معناي حيات طبيعي به كار رفته است و هم به معناي حيات ماوراء طبيعي و معنوي 

به كار رفته است و در اين جا در حقيقت مقصود حيات طبيعي نيست بلكه حيات خاص معنوي و فوق طبيعي است 

 وشن است.و قرائن آن ر

 »و اعلَمواْ« رظهور تكليف د فراز دوم آيه:
 هسابق كه در فراز دوم بود و با بحث موضوعي خودمان هم در ارتباط بود و آن اين است ك يها بحث ي ادامهدر 

» واْ أَنَّ اللَّهلَماع ُولُيوح نيب  أَنَّه و قَلْبِه و رْءإِلَالْميْشَرُون هو« دكه نكاتي در مور ،»تحلَماع ُولي« و »اوح« 

 .ميكن يمباشد، مجدداً تأكيد  يم »او اعلَمو«شد و در اين جا نكته اي را كه بحث بعد فقهي هم داشت و در  بيان

»واْ ولَمي حوزهو بيان شد كه  رديگ يمفقه قرار  ي حوزهالقاعده يك تكليف است و وقتي تكليف شد در علي »اع 

در  تواند يمفقه هيچ وجهي ندارد كه آن را به افعال جوانحي و جوارحي و ظاهري اختصاص دهيم و افعال باطني هم 



العقيده به معناي ديگري كه در جايي االخالق به يك معنا و فقهكه فقه ديآ يمفقه قرار گيرد و لذا به نظر  ي حوزه

 فقه قرار گيرد. ي دامنهدر  شود يممطرح شده است، 

قبل عرض كرديم يك خطاب است و ظاهر اين خطاب هم  ي جلسههم در اين جا همان طور كه در  »و اعلَمواْ«

يعني اين كه آگاهي پيدا كنيد و اين آگاهي مطلوب ما است  كند يماين است كه بايد حمل شود بر اين كه يك تكليف 

و « منسبت به اين كه نسبت به اين موضوع آگاهي پيدا كنيد و هيچ وجهي وجود ندارد كه بگويي دهد يمو فراخوان 

 در اين جا هيچ موضوعيتي ندارد.  »اعلَمواْ

 »و اعلَمواْ« يوجوب طريق
 حتَّى« لمث شود يمعلم و واژه هاي مرادف آن بر طريقيت حمل  ي واژهيك نكته داريم كه در بعضي از موارد 

ظاهرش اين است كه اين علم موضوعيت  »و اعلَمواْ« ندر اين جا اي، »الْأَسود الْخَيط منَ الْأَبيض الْخَيطُ لَكُم يتَبينَ

يعني خود اين آگاهي و علم موضوعيت دارد و متعلق خطاب و  رديگ يمدارد نه طريقيت و خطاب هم به آن تعلق 

 نديگو يم، در جايي كه شود يمبه يك فعلي تعلق گيرد وجوب آن وجوب طريقي بعث است، در جايي كه آگاهي 

ولي اگر  شود يماي وجود دارد براي اين كه اين بعث وجوب يا استحباب عملي را ياد بگير در آن جا قرينهمسائل 

ولي در جايي كه به يك واقعيتي تعلق گيرد مثل اين جا، آن هم وجود  شود يموجوب هم باشد وجوب طريقي 

 ندارد.

را بر يك تكليف  »و اعلَمواْ« قبل هم عرض كرديم يا بايد اوالً ي جلسهالقاعده همان طور كه در بنابراين علي

ه علمي كه طريقيت حمل كنيم و ثانياً بگوييم كه خود اين علم هم موضوعيت دارد يعني همين متعلق بعث است ن

اي كه وجود دارد حمل بر علم طريقي و سبت به احكام عملي به خاطر قرينهداشته باشد همان طور كه در علم ن

 ، اين ظاهرش اين است كه يك حكم واقعي است و متعلق به علم هم شده است. شود يموجوب طريقي 

»و ولَمكمي مولويح »ااع 
اي كه در فرازهاي قبلي بود در اين جا نيز وجود داشت كه منتها معادله يك بعث و خطاب است بنابراين اين

حكم مولوي است و  شود يمخطاب و بعث است و حكمي كه از آن استخراج  »و اعلَمواْ« سعرض كرديم. پ

 طريقي نيست و موضوعيت دارد و خود اين مورد بعث شارع است.



 »أذكروا« و »او اعلَمو« رتأكيد د
و در خيلي  رديگ يمكه بعثي به آن تعلق  »واذكروا« اي »و اعلَمواْ« اي »علَمواْإ« همواردي در قرآن داريم كگاهي 

كه آن جا هم همين است يعني  ديآ يمندارد و به نظر  »اذكروا« و »و اعلَمواْ« نجاها حقايقي گفته شده است كه اي

 ها نياي مقدر وجود دارد، يعني گفتن »أذكروا« اي »و اعلَمواْ« كآن جا هم ي شود يمحقايقي كه در قرآن بيان 

و « هو در اين جا كه در اين آيات ب كند يممطلوبيت دارد كه شما بدانيد يعني در آن جا هم دانستنش را بعث 

يك تصريح تأكيدي است واال وقتي كه قرآن نازل شد و در مقام هدايت بشر  شود يمصريح ت »اأذكرو« اي »اعلَمواْ

كه  مييگو يمرا  ها نيااين همين است يعني  ي فلسفه، دارد يماست و اين معارف را به بشر برمي شمارد و عرضه 

 باشيد. ها نيابدانيد و متذكر 

 نزول قرآن براي هدايت
در چندين آيه نسبت به معارف الهي و قرآني يك تأكيد  »أُذكروا« اديگر ير اين آيه يا در آيات د »اعلَموإ« الذ

است كه اگر نبود هم باز يك اعلموا داريم و يك اذكروا داريم، مقام هدايت قرآن يك مقامي است كه هر چه 

 ي نهيقرك هميشه به خاطر ي شود يمكه شما بدانيد. تمام معارفي كه در قرآن ذكر  ميگو يميعني در واقع  ديگو يم

هللاُ نور السموات ا« ديفرما يماست، اين كه  ها آناست و توجه  ها آنعامه همراه با يك بعث نسبت به آگاهي 

همرا با يك بعث  ها آن ي همههاي مختلف وارد شده است، مين طور معارف مختلفي كه در سورهه و »واالرض

كه  شود يممخفي و نهاني است و علت آن اين است كه قرآن براي هدايت آمده است و اين هدايت هم زماني محقق 

 دستگاه آگاهي ما نسبت به او فعال شود.

 جمع بندي
و از اين قبيل اوامري كه ما در قرآن در بعضي از موارد داريم، اين  »اذكروا« يا »او اعلَمو« ربنابراين آمدن ام

يامده است در ن »ااذكرو« و »و اعلَمواْ« امواردي كه در قرآن معارفي آمده است ام ي همهيك تأكيد است واال در 

پر يك امر و بعث و  زير ها آن ي همهمقدر در آن جا وجود دارد و به شكلي  ي»ااذكرو« و »و اعلَمواْ« كواقع ي

، هر رديگ يمداري است كه فقه اعتقادي و فقه اخالقي زير پر و شمول آن قرار و اين همان فقه دامنه رديگ يمفقه قرار 

 جا كه اعلموا يا اذكروا آمده است اين در واقع يك تأكيد است.



آن عالم و خدا و پيغمبر  ي دربارهمعارفي كه در قرآن آمده است، حداقل در معارف توصيفي و حقايقي كه  ي همه

در واقع گفتن قرآن همراه با  كند يمرا بيان  ها نيايك بعد هدايتي دارد، وقتي كه قرآن  ها نيا ي همه، ها نياو امثال 

جاهايي كه قرآن  ي همهاز آن منخلع و جدا كرد.  شود ينميك بعث و تكليف است به اين كه بدانيد و متذكر باشيد و 

 كه بدانيد و بفهميد و متذكر باشيد. كند يمدر واقع دعوت  كند يمبيان  معارفي را

 نسبت به معارف قرآن» عث ترجيحيب«
 ي نهيقريك بعث ترجيحي و عمومي است و بعث الزامي در آن وجود ندارد و آن  ميكن يماين بعثي كه ما استفاده 

كه اين را حمل بر بعث وجوبي كنيد اما اين بعثي كه ما نسبت  ديگو يمويژه الزم دارد، ما اگر امر داشته باشيم اطالق 

و  ميكن يم، با يك دليل لبي يك بعثي را استفاده ميكن يمعقلي استفاده  ي نهيقرمعارف قرآني داريم و با يك  ي همهبه 

آن  ي همهجايي نيست كه ما اطالق را جاري كنيم و وجوب از آن به دست آوريم بلكه يك رجحان عمومي است، 

بر اساس اين كه  ها نيا ي همه، ها نيايا امثال  »اهللاُ نور السموات واالرض يا مثَلُ نوره« شود يمچه كه در قرآن بيان 

اين كتاب، كتاب تربيت است و براي رستگاري و نجات است و اين كه اين رستگاري ونجات و هدايت بدون يك 

عقلي و دليل عقلي است  ي نهيقرا يك بعثي در اين جا وجود دارد، اين و لذ شود ينمدعوت به التزام يا فهم ميسر 

 ؟براي اين كه يك بعث در اين جا وجود دارد، اما ويژه گي هاي اين بعث كه اين بعث الزامي است يا استحبابي است

  ؟اين بعث طريقي است يا موضوعي است 

ن جا لفظ نداريم كه در آن اطالق و... را اجرا كنيم و از آن استفاده كرد، براي اين كه ما در اي شود ينماين را 

كه يك بعثي بايد در اين جا باشد و بدون  ديگو يمما اصل اين ا ،بتوانيم ويژه گي هاي اين حكم را هم استخراج كنيم

اين بعث فلسفه اي ندارد و لغو يا شبه لغو است كه البته اين درست است كه وجوب و تعيين اقسام حكمي آن مگر با 

 .تبگوييم اين دستگاه اعتقادي و معرفتي كه در قرآن آمده اس ميخواه يمقرائني در مواقع خاص ميسر نيست. 

نسبت به آگاهي به آن و توجه به آن وجود دارد و دو بحث وجود دارد كه يكي همان آگاهي اين يك نوعي بعثي 

 است و يكي تجليل اين آگاهي يعني تنبه مستمر به او و اين چيز طبيعي و معقول است.



 »الْمرْء« نمطلق بود
در اين جا آمده است  »ءالْمرْ« يديگري كه رو ي نكتهمديم و آ »حُولي« اقبل كه ت ي جلسهبحث  ي ادامهدر 

 كه »اءامنُو نَيالَّذ« لنيست، مث ةدر اين جا مقابل مرئ »الْمرْء« ناي ها»اءامنُو نَيالَّذ« لواضحي است كه مث ي نكته

هم هر دو كاربرد را دارد و در اين جا  »الْمرْء« زگاهي مقابل مؤمنات است و گاهي مطلق است و در اين جا ني

 كه مطلق است. روشن است

 »قَلب« ممفهو
 . ميكن يمو در اين جا سريع بيان  ديا دهيشناست كه همه نكاتي در مورد آن » قَلب« يبعد ي نكته

 »قَلب« يتعبير لغو
 ي همهوجود دارد كه يك نگاه اين است كه به طور كلي  »قَلب« ياوالً از لحاظ لغوي دو نگاه در مفهوم لغو

برمي گردد و همه يك  »ف شيء وجه الي وجهصر« نتعابير و كاربردهاي اين ماده به هما ي همهو » قَلب« يمعان

 .داست كه در مفردات دار »قَلب« يكه اين يك رويكرد در لغت شناس »الي اصلٍ واحد يرجع« ياصل دارد يعن

به آن روي كردن  كه »هقلب الشّي ء تصريفُه و صرف عن وجه الي وج« هدر كتب ديگر هم آمده است ك 

به خاطر تحول احوال و سرعت در دگرگوني و  شود يمگفته » قَلب« ن. قلب انسان هم كه به آنديگو يمء شي

 ي واژهتحوالت و تصرفات قلب است، اين يك رويكرد است كه مشهور است و در مفردات هم همين آمده است كه 

ل به نحوي ملحوظ است و از جمله در مفهوم قلبي كه كاربردهاي آن هم آن اص ي همهيك اصل دارد و در  »قَلب«

 . رود يمدر مورد انسان به كار 

 مفهوم قلب در مقاييس
يعني دو  »قَلب اصالن« هاما يك رويكرد ديگري هم وجود دارد كه در مقاييس است، در مقاييس آمده است ك

ن جهةٍ شيء م دشيء و شريفه واآلخر علي رلُّ علي خالصِ حدهما يدأ« ،اصل دارد نه اين كه يك اصل داشته باشد

الشيء من  صرف« يشناسي دارد كه يكلغت ي هياولدو خاستگاه  »قَلب« ي كلمهدر اصل  ديگو يمكه  »الي جهةٍ

ست و زير و رو شدن يك امر است كه اين دومين اصل و قرارداد است و غير از اين هم يك اصل ا »ةالي جه جهةٍ



ول قلب االنسان ألنّه اَخلَص شيء فيه و فاال« هاست و در مقاييس دارد ك »شيء و شريفهخالص «ديگري دارد كه 

في االنسا« هبراي اين است ك اند گفتهين كه به قلب انسان قلب ا »عارس شيء في االنسان و اَرفَع شيء ناخلص« 

 ست، اين هم رويكرد دومي است كه در اين جا وجود دارد. ا

خاص الخاص مقاييس  ي نكتهمقاييس كتاب لغت شناسي و لغت است كه همراه با نوعي اجتهاد در لغت است و 

و بسياري از جاها را به يك اصل برمي گرداند ولي جاهايي هم وجود  كند يمهم اين است كه اصل لغات را تعيين 

 دو اصل دارد. ديگو يمدارد كه 

 سرعت تحوالت در قلب
كه به هر حال از نظر لغوي ممكن است بگوييم يك اصل دارد و قلب انسان هم كه در اين اين يك بحث است 

است و  »ةالي جه الشيء من جهةٍ صرف« نجا آمده است و در قرآن هم در موارد زيادي به كار رفته است از هما

 اطالقش بر قلب انسان از باب همان سرعت تحوالت و تصرفات در قلب است.

يكرد مقاييس را پذيرفت كه بگوييم قلبي كه به قلب انسان هيچ ربطي با آن قلب به معناي رو توان يمولي  

-برمي »خالص كلّ شيء و شريفه«نيست بلكه به  »تصرف شيء و تحول شيء و صرف الشيء من وجه الي وجه«

گردد كه قلب انسان از حيث شرافتي كه در وجود انسان دارد به آن قلب گفته شده است، مشهور همان رويكرد اول 

 و اصل واحد است ولي اين هم آمده است. 

 وجه تسمية قلب انسان
اين يك بحث در مفهوم لغوي قلب است كه به هر حال چندان هم مهم نيست و به هر حال ما در اين جا قلب كه 

لغت شناسي مطرح است نه اين كه االن در مفهوم قلب  ي هيپا ي نكتهاالن در ذهنمان آن نكته به عنوان  مييگو يم

اي در وجود انسان منتها اين كه چرا به آن قلب ر انسان يا قوهمأخوذ شود و قلب يعني به اصطالح عضوي د ها نيا

 گفته شده است.

از حيث كثرت تصرفات به آن گفته شده است ولي اگر بگوييم  اگر بگوييم اصل واحد دارد و همان صرف است 

و اين كه رأس  شود يمهم جور است و اين كمي مثل رأس  »خالص كلّ شيء و شريفه«دو اصل دارد در آن صورت 

به خاطر اين است  نديگو يمبه خاطر اين است كه معناي اصلي رأس يعني چيز مهم و اين كه به سر رأس  نديگو يم



مهم است و قلب هم كه به آن قلب گفته شده است براي اين است كه يك عضو شريف و مهمي در وجود  كه عضو

 انسان است.

 در قرآن» قلب« يهشمول واژ
ديگر هم در قلب كه در حدود بيش از صد مورد هم در قرآن به كار رفته است، در مورد كليت وجود  ي نكته

قوا و ابعادش. اما عقل و قلب و  ي همه، كل وجود انسان و انسان با رود يمانسان كلمه اي مثل مرء يا نفس به كار 

، نفس اين تفاوت را دارد كه شود ينمناظر به بخشي از وجود انسان است و كل وجود انسان را شامل  ها نياامثال 

هميشه اين حداقل در بعضي از جاها براي كل وجود است يا حداقل براي كل بعد روحي انسان است اما در قلب 

نه به كل قوا و قلب هم گاهي به كل وجود انسان و  شود يمطور نيست گرچه گاهي نفس هم به بعضي از قوا گفته 

 .كنند يمتفاوت پيدا  ها نيااما در بعضي از استعماالت  شود يمروح گفته 

 در قرآن» قلب« يواژهاوصاف 
المت، غلظت، انابه، غفلت، تقوا، اطمينان و... كه شايد در قرآن كريم اوصاف زيادي به قلب داده شده است مثالً س

را مالحظه كنيد خواهيد ديد كه چند مورد  ها نياحدود بيست ويژگي به قلب نسبت داده شده است كه اگر شما 

اگر كه  ،»ب يعقلونَ بهاقلو« ،تعقلي انسان است، يعني تعقل هم به قلب نسبت داده شده است ي حوزهمربوط به 

عاقله در آياتي به  ي قوهآن را بگيريم كه همان فهم و كاري كه مربوط به ذهن آدمي است، اين عمليات  ي هياولظاهر 

 قلب نسبت داده شده است.

عاقله نسبت داده شده  ي حوزهديگري در غير  يها يژگيودر آيات ديگر عمليات مربوط به حوزه هاي عاطفي و 

 ي همه. شود يمكه گفته  »قلوبهم مرض في« اي ديگو يمكه  »غليظُ القلب« اي ديگو يم »معيد قلب« هاست و اين ك

و در بعضي از جاها  رديگ ينمعاقله قرار  ي حوزهانسان است كه در  يها يژگيواوصاف عواطف و هيجانات و  ها نيا

 . »الصدورب يعقلونَ بها يا تعمل قلوب التي في قلو« تهم به قلب عمليات تعقل و فهم نسبت داده شده اس



 جمع بندي
تعقل  ي حوزهبا  ها نيابنا بر يك احتمال كه » ها اطفالعلي قلوبٍ « ابنابر اين كه اين طور آن را معنا كنيم ي

به  شود يمسبت داده شده است از يك نگاه كلي ن »بقل« هب ييكاركردهاكه اوصاف يا  مينيب يمارتباط دارد، اگر ما 

دو بخش تقسيم كرد: يك بخش كاركردهاي تعقلي و درك و شناخت و معرفت است و بخش ديگر كاركردهاي 

 .تدر قرآن به قلب نسبت داده شده اس ها نيا يدوعاطفي و روحي غير شناختي است كه هر 

 

اي عاطفي و و هم در قو شود يماين است كه در قرآن قلب هم در آن قواي عقالني اطالق  ي دهندهاين نشان 

قلب در اين جا وجود دارد و ممكن است در  ي حوزهگرايشي كه در وجود انسان است. اين هم نكته اي كه در 

 تأثير گذارد. مييگو يمنكات بعدي كه در يحولُ بينَ المرء و قلبه 

 در قرآن» قلب« واژهكاربرد 
، رود يمر قرآن به دو نوع به كار د »بقل« هبايد به آن توجه كرد اين است ك» قلب« رديگري هم كه د ي نكته

لب سليم و ق ،»قلب« زو گاهي هم مقصود ا شود يمگاهي مطلق است كه اوصاف خوب و بد و... به آن نسبت داده 

 هولي در جاهاي ديگري ب »نَّ في ذلك لذكري لمن كانَ له قلبإ« هقاف آمده است ك ي سورهسالم است، مثالً در 

لبي است كه در ق ،»قلب« زهم اوصاف بد نسبت داده شده است ولي گاهي هم مقصود اهم اوصاف خوب و  »قلب«

 جهت صحيح قرار دارد.

 

كرد: گاهي يك اصطالح و كاربرد جديد است  توان يمقاف است دو توجيه  ي سورهبراي اين كاربرد دوم كه در 

و معنا دارد كه يك معناي آن مطلق است و اعم از قلبي است كه ارزشي يا ضد د »بقل« ،يعني معناي جديد دارد

ارزشي است و يك معنا هم قلبي است كه ارزش مدار است، اين يك تفسير است كه در توجيه قلب دو معنا پيدا 

است يعني يك چيزي مقدر  ،»لمن كان له قلب«: ديفرما يمتوجيه كرد كه در واقع آن جا كه  شود يمولي  كند يم

 . ها نياقلب سليم، قلب متذكر و امثال 



 »الْمرْء و قَلْبِه نيب حُولُي« ممفهو
آن سئوال اصلي و اساسي  ؟معنايي دارد چه »هالْمرْء و قَلْبِ نيب حُولُي« هك ميشو يمبعد از اين نكات وارد اين 

 نيست.ي بين شيء و نفسه جايز حيلوله كه وجود دارد اين است كه

اين روشن است كه در اين صورت در اين جا بايد بگوييم كه تفاوتي بين مرء و قلبش است و در پاسخ به اين  

اين نكته  ي مالحظهبايد ببينيم كه با  ،»بينَ الشيء و نفسه ال يجوز الحيولَ«كه  ديگو يمعقلي به ما  ي نهيقرسئوال كه 

 .كند يممعنايي پيدا  چه »انَّ اهللا يحول بينَ المرء و قلبه«
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