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 مقدمه
ست، شايد حدود ده ا »نَاعلَموا أنَّ اهللاَ يحولُ بينَ المرء و قلبِه و أنَّه إليه تُحشَروو« ي فهيشر ي هيآبحث در 

 مبه آن چه كه به مناسبت آن اين آيه را مطرح شد و آن مفهو ميرس يممبحث در اين جا ذيل آيه مطرح شد و نهايتاً 

نكاتي كه در مفردات آيه و احياناً در نكات تركيبي آيه  ي مجموعهاست، با توجه به  »بينَ المرء و قلبه اهللا حيلولة«

و قبل از آن كه به احتماالتي كه در اين آيه متصور است و  ميرس يمبه مفهوم حيلوله  ها آنعرض كرديم، با گذر از 

 مطرح است، بپردازيم.



 انفال  ي سوره 24 هيآ ريدرتفساقوال مختلف 
وال بسيار متعددي است و در تفاسير مختلفي كه آمده است و شايد بهتر يكي اقوالي است كه مفسرين دارند كه اق 

از همه در تفسير زاد المسير كه مال ابن جوزي است، در قرن ششم، كه از اهل سنت بوده است، كه از تفاسير چهار 

ست و پنج جلدي است و تجديد چاپ هم شده است و در اين نرم افزار هم وجود دارد كه تفسير نسبتاً خوبي ا

 معموالً نوعي دسته بندي اقوال و وجوه در آيات دارد.

آمده است كه  تر جامعاين دسته بندي به اين جامعيت به نحوي در تفسير فخر آمده است و در اينجا شايد 

شريفه كه  ي هيآ، پس در تفسير زاد المسير ابن جوزي است و در ذيل همين ميكن يمي متن آن را بيان  خالصه

وجود دارد كه به  »أنَّ اهللاَ يحولُ بينَ المرء و قلبِه« نده قول در اي ديگو يمكه  »فيه عشَرَه اقوال« :فرمايد مي

 ترتيب اين ده قول را به اين شكل آورده است 

 كفرقول اول: مانع شدن از رفتن مؤمن به 
، مانع »بينَ المؤمن و الكُفر يحولُ« ييعن »يحولُ بينَ المرء و قلبِه« هاول اين كه معناي اول اين است ك 

از اين كه مؤمن به سمت كفر برود، كه اين را از ابن عباس نقل كرده است و همين طور سعيد ابن جبير، اين  شود يم

 يك معنا است.

 يمعاصدر مقابل مطلق  لولهيح قول دوم:
 ييعن »يحولُ بينَ المرء و قلبِه« هت كقول دوم كه در اين تفسير از مجاهد و ابن انباري نقل كرده است، اين اس 

كه در اين جا در معناي آيه شمول بيشتري داده  »ةو العصيان و الكافرِ و الطّاع بينَ المؤمنِ و المعصية يحولُ «

ي خداوند بين مؤمن و كفر بود و در اين جا از يك طرف بين مؤمن و ة اهللا در معناي اول حيلولهاست كه حيلول

اين دو معناي اول و دومي است كه در اين جا آمده است،  »ةالكافرِ و الطّاع« رمطلق معاصي است و از طرف ديگ

 اين معنا در بسياري از تفاسير ديگر اهل سنت و احياناً اماميه هم آمده است.

حتي هم دارد و كه حمل بر ص ديآ يمالبته بعضي در اين اشكال كردند كه در اين نوعي جبر است ولي به نظر 

توجيهي هم دارد كه هيچ يك از اين دو تفسير مستلزم جبر نباشد، در واقع حيلوله ي خداوند بين مؤمن و كفر يا بين 

مؤمن و معاصي همان صيانت از مؤمن است بعد از اين كه ايمان اختياري دارد و اين توفيقي است كه خدا عايد او 



اي است كه اوالً بر اساس اختيار خود شخص است و ي جبري نباشد، حيلولهحيلوله تواند يمو اين حيلوله  كند يم

 .رسد ينمثانياً اين حيلوله هم در حد جبر 

داشته باشد، اگر از آيه بتوانيم اين معنا را استفاده كنيم، توجيهي هر دو قول  تواند يمبنابراين توجيه صحيح  

 مذموماضالل » ةبينَالكافرِ و الطّاع يحولُ « ديگو يمجايي كه  داشته باشد كه در آن جبر نباشد و در آن تواند يم

انتخاب بد خودش است. اين دو قول است كه قول اول  ي جهينتهم نباشد، بلكه همان عذاب استدراجي است كه در 

 را از ابن عباس و سعيد ابن جبير نقل كرده است و قول دوم هم ضحاك و فرّا است.

 فهم گرفتن عقل و قول سوم:
 ُكُهيتر« هبه معناي اين ك »بينَ االنسان و قلبه يحولُ « هبه معناي اين ك »يحولُ بينَ المرء و قلبِه« مقول سو 

، كند يمكه خدا قواي عقالني را از او سلب  رسد يمو به درجه و مرحله اي  رديگ يمعقل را و فهم را از او  »ال يعقل

 ، كه از مجاهد نقل شده است.رديگ يميعني قواي عقلش را از او  شود يمحائل بين او و قلبش 

 

 به انسان نيتر كينزد ،خدا قول چهارم:
كه اين هم  »الشَّيء نَّ اهللاَ قريب الي المرء، ال يخفي عليهإ« ييعن »نَّ اهللاَ يحولُ بينَ المرء و قلبهإ« ممعناي چهار

نَّ اهللاَ يحولُ إ« هيك معنا باشد، ولي در اين جا در يك معنا جمع كرده است ك تواند يمدو معنا باشد و هم  تواند يم

است، حتي از خودش، كه به نحوي مرحوم عالمه هم  تر كينزديعني خدا از هر چيزي به انسان » بينَ المرء و قلبه

 ، كه اين از قتاده نقل شده است.نديفرما يماين را 

 قلب، دست خداست قول پنجم:
بينَ المرء و قلبه فال يستَطيع  يحولُ « ييعن »بينَ المرء و قلبه يحولُ « هاي پنجم به اين شكل است كمعن 

عني قلب او دست خداست و هر تحولي در او بايد با اذن الهي باشد كه اين هم باز به ي »هالي بِإذن اًو ال كُفر اًايمان

 طور نيست كه حتماً مالزم با يك جبر باشد. يك مفهوم غير جبري قابل تفسير است و اين



 خواسته انسان قول ششم:
او،  ي خواستهيعني  »بينَ المرء و هواه يحولُ « يعني »هبينَ المرء و قلب يحولُ « همعناي ششم اين است ك

 باشد.ي در آن باشد، شايد هم معناي مطلق مذمومكه شايد يك معناي  »َ هواهو« تاين جا آمده اس

 ندهيآ اتيتمن قول هفتم:
در معناي  »بينَ المرء و قلبه يحولُ « همعناي هفتم هم قريب به همين است كه از ابن قطيبه نقل شده است ك 

كه اين دو  »المرء و ما يتَمنّي من طولِ العمر و... بينَ « ي، و در معناي هفتم يعن»بينَ المرء و هواه« يششم يعن

معنا خيلي به هم نزديك است، و ممكن است معناي ششم هواهاي عاجل و اكنون باشد و در معناي هفتم تمنّيات 

ولي باالخره آرزوهايي است كه دارد. پس اين دو معنا خيلي به هم  شود ينمآينده باشد كه احياناً هم معلوم است كه 

. پس هوا امر عاجل و يا ميسري است ولي در اين جا تمنيات است نزديك است البته با اين تفاوتي كه عرض كرديم

 كه مستقبل است و احياناً هم غير قابل اصول است.

 

 هشتم: مرگ قول
»قلبهي و رءييعن »حولُ بينَ الم »ه بِالموتيبينَ روح و ينَهراند يميعني او را مي  »حولُ ب. 

 يالهعلم  نهم: قول
 

»ي رءقلبهحولُ بينَ الم بِ« ييعن »وعب هلم معال هو إلّا و رُ الشّيءضمعلم خودش بين او و  با يعني »هفال ي

بگويد آن قدر نزديك است كه آگاهي او به هر چه در قلب او است شمول  خواهد يميعني  شود يمقلبش فاصله 

 دارد.



 غم و خوف كردن ليزا دهم: قول
بينَما يوقعه في قَلبِه من خوف حولُ ي« ييعن »بينَ المرء و قلبهحولُ ي« تمعناي دهم كه در اين جا آمده اس

كه اين  كند يميعني ابتدا يك خوفي آمده است يا غمي آمده است و بعد خدا آن را زايل  »هأو أمن، فَيأمنُ بعد خوف

دا به آن شخص يا اشخاص در مواقع جنگ و از اين قبيل است كه ابتدا ممكن است رعبي ايجاد شود و بعد خ

 .دهد يمطمأنينه 

 ليانوارالتنز ريتفسدر  گريدقول 
التّنزيل كه در همين اسيري آمده است از جمله در انواريك معناي ديگري افزود كه اين در تف شود يمبر اين اقوال 

تفسير نهم است و يا نوعي وجه و احتمال يازدهمي است  ي ادامهگفت يا نوعي  شود يمنرم افراز هم است و در واقع 

يغفَلَ  علي أنَّه مطَّلع علي مكنونات االنسان مما عسي أن ٌتنبيه«: افزود، كه اين طور است  ها نيابر  شود يمكه 

بصاح نهعسي« هيعني خدا بر مكنونات انسان آگاه است، از آن مكنوناتي ك »هغفَلَ  أن عيبصاح نهعكه احياناً  »ه

ضمير ناخودآگاه و مكنونات مورد  ي حوزهبه آن چه كه در  شود يمخود شخص از آن آگاه نيست كه اين نزديك 

 .ديآ يمغفلت خود انسان 

 بودن به انسان بيقر :يبندجمع 
و شايد بتوان  زند يمدور  ها نيايا چند مورد از  ها نيهمدر حول يكي از  اند گفتهساير تفاسير هم تقريباً هر چه 

بيان كرده است و آن هم به  تر قيدقجديدي وجود ندارد، به جز تحليلي كه مرحوم عالمه مقداري  ي نكتهگفت خيلي 

كه احتمال چهارم بود منتها با يك بيان فلسفي كه  »الي المرء يبقر« ننتها به همام ،يكي از همين وجوه برمي گردد

 مرحوم عالمه دارد.

 شود يمشريفه آمده است كه تقريباً  ي هيآاين يك نگاه اجمالي به آن چه كه در تفاسير در بيان مقصود از اين 

طبعاً كمي معناي اعم دارد، بعضي  مييگو يمگفت يازده يا دوازده بيان در تفسير اين آيه آمده است. تفسير هم كه 

احتماالتي است كه  ي مجموعهو ال غير ولي به هر حال اين بگويد همين است  خواهد ينمحالت تطبيق دارد و احياناً 

 وجود دارد يا به نحو تفسير و يا به نحو تطبيق و يا به نحوي كه غير قابل جمع نيستند.



 »واعلموا...« فهيشر هيآدرباره  اتيروا
شريفه وارد شده است كه آن روايات در  ي هيآديگر اين است كه دو دسته رواياتي است كه در ذيل اين  ي مقدمه

، گويا در آن روايات، يك دسته به اين اقوال برمي گردد كه بعد خواهيم گفت دهد يمبحث را توسعه  ي دامنهحقيقت 

و يك دسته هم گويا غير از اين يازده تعبيري كه ما داشتيم، يك تفسير يا تعبير يا تطبيق جديدي به عنوان 

 به حساب آيد. واندت يمدوازدهمين محور 

 مانياو  كفر نيباول: حائل  فهيطا
و  اول كه به يكي از همين اقوال يا تفاسير برمي گردد، رواياتي است كه از اهل سنت نقل شده است ي فهيطااما  

ذيل همين آيه آمده است كه مرفوعه هم است و آمده است كه  المنثوردر روايات خاصه نيست و در در» :و ور ي

. يكي دو روايت در اين جا به صورت مرفوعه يا مرسله از »اهللا يحولُ بينَ المؤمن و الكُفر و الكافر و االيمان أنَّ

پيامبر بزرگوار اسالم در مجامع روايي عامه نقل شده است، كه در واقع اين روايت مؤيد همان قول اول و احياناً دوم 

مرسله است و  ها نياالمسير آمده بود. اين يك طائفه كه طبعاً بر قول اول است كه در تفسير زاد است و بيشتر منطبق

 ولي با قول اول منطبق است. شود يمدر عامه هم به عنوان روايت مرفوع المرسله تلقي 

 به گناه شيگرااز انحراف فطرت و  يريجلوگدوم:  فهيطا
دو ، دو روايتي است كه از خاصه نقل شده است، كه اين ديآ يمار دوم كه وجه دوازدهم به شم ي طائفهو اما 

بار هم نقل شده است، در االخينقل شده است كه به نظر از خصال و معان المنثورروايت در ذيل همين آيه در در

ميكن يممنبع آن را هم دارد منتها سند را در اين جا بيان  المنثورهمان در. 

 اول: حفظ فطرت تيروا
 لاحمد ابن محمد ابن خالد برقي عن علي ابن حكم عن هشام ابن سالم في قول اهللا عزّ و جروايت اين است كه 

ور امام فرمودند، قال هم دارد كه تعيين نشده است طكه اين كند يم، نقل »المرء و قلبِه َاعلَموا أنَّ اهللاَ يحولُ بينَو«

بر نقل از معصوم، كه  كنند يمام و... اين است كه معموالً اين را حمل كه كدام يك از ائمه است ولي تناسب نقل هش

از  شود يممانع  »بينَه و بينَ أن يعلَم أنَّ الباطلَ حقٌ يحولُ « هحضرت اين طور فرمودند كه مفهوم آيه اين است ك



اگر به خود برگردد فطرت و  كند يماين كه فطرت و وجدان او در اعماق وجودش منحرف شود، حتي خطا هم كه 

كه آن راهنماي عقل و وجدان و فطرت در وجود كسي خاموش شود و  گذارد ينمخطا كردم،  ديگو يموجدان او 

 همان هم حجت بر شخص است.

هم  »أنَّهم يحسنونَ صنعي يحسبونَ« هيعني اگر در هر حال ولو اين ك »ما تُوسوس به نفسه معلَي« لدر هر حا

اين كه انجام داده باطل است،  ديگو يمد كه در حد يك تخيالت است، اما اگر برگردد آن چراغ دروني به او باش

 اين يك روايت است. »بينَه و بينَ أن يعلَم أنَّ الباطلَ حقٌ يحولُ « ،اين باطل حق است ديگو ينم

 از گناه يدوردوم:  تيروا
محمد ابن حسن، حسن ابن احمد ابن وليد عن محمد ابن حسن الصفار و روايت دوم اين است: عن ابن بابوي عن 

سعد ابن عبداهللا عن ايوب ابن نوح عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم في قول اهللا عزّ و جل واعلَموا كه در آن جا 

سمعه  هيشتَي« درموهم دارد كه قال يعني فرمودند كه تعيين امام نشده است و بين الباقرين و صادقين مردد است، ف

هدي و رُهصب شتَهي وا يمم شيء ه، غَشيقلب و سانُهل يكي از تمايالت او به سمت رود يم، ميل او به سمتي »و ،

 »هغيرُ، يعرف أنَّ الحقَّ هيه منكرٌ، ال يقبلُ الذي يأتيه الّا و قَلبأتي ال« دو اگر هم مرتكب آن شو رود يمگناهي 

ه منكرٌ، ال يه الّا و قَلبأتي ال« ماين كه تمايل او، او را به سمت يك معصيت سوق داد اما در همان حال ه غمرعلي

 كه اين تفصيل بيشتري از آن است. »ه، يعرف أنَّ الحقَّ غيرُهييقبلُ الذي يأت

 »حولي«درباره ماده  اتيروا ليتحل
 هدي سالم اهللا عليهم اجمعين است. چون روايي اين دو  ي ائمهاست و رواياتي از  المنثوراين دو روايت در در

هشام ابن سالم است و امام را هم مشخص نكرده است، وحدت دو روايت محتمل است، مضمون هم كه يكي است، 

است و آن هم توضيحي است كه در ادامه داده شده است.  دهبو »قبينَه و بينَ أن يعلَم أنَّ الباطلَ ح يحولُ « اگوي

 به هر حال ممكن است يك روايت باشد و ممكن است دو روايت باشد.

 



اگر امام در اين جا يكي بود، چون مضمون خيلي به هم نزديك است و عبارات هم نزديك است، احتمال 

وحدتش قائل شويم، اين است كه آن امامي كه  كه مطمئناً به شود يموحدتش خيلي قوي بود ولي آن چه كه مانع 

 ، مشخص نشده است.كند يمهشام از ايشان روايت 

در هر حال چه اين يك روايت باشد و چه دو روايت باشد، سندها معتبر است، هم سند اولي معتبر است و هم 

بگوييم كه يك نوع  شود يمروات توصيق خاص دارند و بي اشكال است. اين را  ي همهسند دوم كامالً معتبر است و 

بينَ  يحولُ « ،به حساب آورد شود يمتعبير يا تفسير يا تطبيقي وجود دارد كه به عنوان دوازدهمين تعبير در اين جا 

، گويا مانع كند يمو از آن آگاهي عميق قلبي او صيانت  كند يميعني به نوعي صيانت از قلب او  »المرء و قلبه

يعني مانع  »بينَ المرء و قلبه يحولُ . «دفطري او حاصل شو يها افتيدراز اين كه انحرافي در عمق آن  شود يم

 كه تصرفي و تغيري در عمق قلب او ايجاد شود. شود يم

 

 اقوال يبندجمع 
ال ح. دروايات كه در اين جا وجود دار ي طائفهاين نگاهي به اقوال مفسرين بود كه مالحظه كرديد و اين هم دو 

جمع  شود ينمرا جمع كرد يا  ها آن شود يم ؟ما بايد ببينيم كه اين مجموعه اقوال قسيم هم هستند يا مقابل هم هستند

  ؟در درون آيه به لحاظ مفهومي قرار بگيرد تواند يم ها نيا ي همهو اين كه آيا  ؟كرد

ين ا رد؟يگ يمبگيرد و تعدادي را  تواند ينمرا بگيرد يا اين كه همه را  ها آن ي همهاين گنجايش در آن است كه  

و تعيين اين احتماالت به يك مقدمات ديگري در خود بحث قلب و مرء و... برمي گردد كه بخشي از آن را  ها بحث

تماالتي در اين جا متصور چه اح ها آنتا ببينيم بر اساس  ميكن يمقبالً بيان كرديم و بخشي را هم در اين جا بيان 

 است.

در  ؟آيا اصالً هيچ ربطي با بحث ناخودآگاه انسان و شمول علم الهي نسبت به ناخودآگاه انسان دارد يا ندارد 

امروز است،  يها يتئوراول چنين شمولي در آيه بود، گرچه گفتيم اثبات يك ناخودآگاه با آن مفاهيمي كه در  ي هيآ

 .كرد يماز سرّ را بيان  تر يمخفالجمله يك ناخودآگاه و عالم  اما به نحوي في كند ينم



 مفهوم مرء 
ديگر هم راجع به اين دو بحثي كه در  ي جملهمرء و قلب گفتيم دو  ي كلمهما عالوه بر نكات قبلي كه راجع به 

، همين معناي اطالقي را داشته باشد كه شامل مؤمن و تواند يممقدمات داشتيم عرض بكنيم : يكي اين كه مرء هم 

به معناي مؤمن يا كافر باشد يعني انسان خاصي باشد. اين دو احتمال در  شود يم، و هم شود يم ها نيا ي همهكافر و 

 َبين« ومرء وجود دارد و البته ظاهرش هم خيلي واضح است كه در اين جا مقصود از مرء انسان خاصي نيست 

 اطالق دارد يعني انسان به ما هو انسان. »و قلبهالمرء 

كه يعني طبيعت انسان نه  كند يميك نكته هم در مرء است كه بايد به آن توجه داشت كه اطالقش اقتضاء 

 خاص و مقيد به قيود خاص. يها پيت

 مرء و جان آدمي 
يعني  مييگو يماز انسان كه  گفت مقصود از مرء در اين جا، وقتي سخن شود يمديگر هم اين است كه  ي نكته

 روح و بدن. ي مجموعه

گفت كه در اين جا مقصود همان جان آدمي است، چون آن اساس كار است و بدن در اين جا يك  توان يم

 همان جان و روح انسان است. ذات بهتتفّلي و عارضي دارد و مقصود  ي جنبه

مرء مطلق است يا مرء خاصي است يعني مؤمن  اين دو بحث در مرء است كه در بحث اول سئوال اين است كه

در بعضي از اين دوازده قول مرء به صورت مؤمن يا كافر شده بود. اين يك بحث است كه ظاهر  ؟است يا كافر است

 اطالقي آن اين است كه مرء يعني انسان به ما هو انسان.

، يا اين كه همان است كه »البدنِ والرّوح لَه منَ ما« بهدر بحث دوم هم كه مرء، مقصود كليت انسان است يعني 

 ؟انسانيت انسان به آن است كه همان جان او باشد

 ي همهاجزا و ابعاد و قوا و نفس و بدن و  ي همهكه منظور از مرء كليت انسان است كه  ديآ يماين جا هم به نظر  

و  كند يمت و اصول لفظي تعيين تكليف . اين دو احتمال در مرء است كه در هر دو ظهوراشود يمرا شامل  ها نيا

 مشكلي نيست.

خطاب به مؤمن است ولي اين كه » ا أيها الذينَ آمنوا استَجيبوا هللا و للرَسول إذا دعاكُم لما يحييكُم واعلَمواي«(

 )كند ينمشما چه امري را بدانيد، آن را تعيين 



اين كه بگوييم، به خاطر اين كه خطاب به مؤمن است پس ، اما اندازد يمبدانيد كه خدا بين مرء و قلبش فاصله 

 مقصود از مرء هم مؤمن است، قرينيتي بر اين ندارد.

، »بينَ المرء و قلبه يحولُ « امتوجه اين باشيد كه اين قانون بر انسان حاكم است، كه خد ديگو يميعني در واقع 

 .ديآ ينمت و به نظر چنين قرينيتي كه بيايد و مقيد آن باشد، در آن حد نيس

 احتماالت در مفهوم قلب
 در قلب هم دو سه احتمال وجود دارد :

له منَ  ما بهيك احتمال اين است كه مقصود از قلب در اين جا همان جان آدمي باشد و همان نفس باشد. . 1

قوايي كه در نفس وجود دارد، اين يك معنا است كه  ي مجموعهعامله و  ي قوهالقُو، قواي فكري و تمايلي و اراده و 

 در واقع در اين جا مقصود از قلب جان آدمي است.

قوا، كه  ي همهيك احنمال هم اين است كه مقصود از قلب در اين جا قواي خاصه اي از جان آدمي باشد نه  .2

مايله و تمايالت و اميال انسان است و  ي هقوعاقله و  ي قوه، رود يمدر قرآن هم بيشتر قوايي كه قلب در آن به كار 

است و يا آن احوال تمايلي كه  »يعقلونَ بِها بقلو« امحركه و اراده و... نباشد. چون در قرآن بيشتر ي ي قوهكار به 

 القويدر واقع جميعدر نفس است به قلب در خيلي از جاها نسبت داده شده است، اين هم يك احتمال است كه 

 قوا. ي همهبخشي از قواي جان آدمي باشد و مشخصاً قدر متيقن آن اين دو است نه  نباشد بلكه

احتمال سوم هم اين است كه مقصود از قلب خود نفس يا قواي ذاتي نفس نباشد، بلكه اعمال و كاركردهاي  .3

چيزهايي كه در چندين قلب باشد، تجليات و كاركردها و اعمال و احوال قلب باشد، مثل اطاعت، نسيان، تمنيات و 

يعني بين بروزهاي قلب و تجليات قلب و كاركردهاي قلب، كه اين هم خود مبناي  »و قلبه َ المرءبين«. دقول بو

 .شود يمچند احتمال در اين جا 

بگيريم، اين يك نوع بنابراين در قلب هم در حقيقت اين سه احتمال وجود دارد. اين كه بخواهيم معناي سوم  

ولي بين معناي اول و دوم هر دو نوع كاربرد در قرآن است ولي در اين جا تعيين نهايي  خواهد يماي قرينه تجوز و

 آن واضح نيست.



 »حولي« هيآ يكل كرديرودو 
ديگر در اين جا اين است كه دو رويكرد كلي در اين آيه وجود دارد كه سرنوشت بحث را تعيين  ي نكتهيك 

 :كند يم

 بودن مرء و قلب كسانياول:  كرديرو
بينَ  نَّ اهللاَ يحولُإ« هيك رويكرد اين است كه مرء و قلب در اين جا يكي باشد، يعني آيه به اين شكل باشد ك 

به اين شكل كه بگوييم مقصود از مرء همان جان آدمي است، چون او اصل قصه است و بدن و...  »االنسان و نفسه

همان جان آدمي، يا حتي اگر مرء هم به معناي مطلقش است ولي در اين در اين جا مقصود نيست و قلب هم يعني 

 جدي آن همان جان آدمي است. ي ارادهجا تمركزش و 

جدي، مقصود از مرء در اين جا يعني حقيقت آدمي كه روح او باشد.  ي ارادهاستعمالي يا  ي ارادهحال به شكل 

اصل نفس. اين يك نگاه است  ،»يله منَ القو ما« بهنفس  قلب را هم همان معناي اول بگيريم يعني حقيقت آدمي،

و بر اساس آن بايد آيه را يك جوري معنا كنيم، چون آيه اين طور  ميكن يمعقلي پيدا  ي نهيقركه در اين نگاه ما يك 

 »نَّ اهللاَ يحولُ بينَ المرء و قلبهإ« هك شود يم

 قلب به معناي حقيقت نفس
ي خداوند هم يعني همان حقيقت نفس، حيلوله بنابر اين كه بگوييم مرء مقصود همان حقيقت انسان است، قلب 

بين انسان و خود او، يعني بين اين كل و اين كل، بين او و خودش، نه كل و جزء يا اين جزء و آن جزء، ولي وقتي 

، چون اگر بخواهيم به معناي دقيق شود يم »و ذاته اهللا بين شي ء حيلولة«خدا حائل اين و خود او است،  ديگو يم

، اگر بخواهيم اين طور بگيريم، در آن صورت در باب خود »حيلولة اهللا بين شي ء و ذاته«عقلي آن پايبند باشيم، 

 اين دو احتمال متصور است، در اين رويكرد اول، كه مرء و قلبه يعني يك چيز است، اين حيلوله اگر بخواهد در آن

متفاوت باشد اين يك  يها زمانو اگر بخواهد از  شود يم ينو اجتماع نقيض ينواحد باشد، اين مستلزم ارتفاع نقيض

 احتمال ديگر است.



 نظر عالمه درباره حيلوله
ي بين اين در اين رويكرد دو احتمال حيلوله ،»الشيء االنسان و ذاته«بنابر اين رويكرد كه مرء و قلبه يعني  

نيست، در اين و چون اين معقول  شود يمي در زمان واحد كه اين اجتماع و ارتفاع نقيضين ي حيلولهيعن دارد:فرعي 

و اين همان است كه مرحوم عالمه تقريباً به همان سمت رفته است و  شود يماي از يك چيزي صورت اين آيه كنايه

و  »ليه من حبلِ الوريدإ ُ أقربنحن« هاين آيه با اين ك اند گفته ها يليخو  اند رفتهبزرگان ديگري نيز به اين سمت 

همان معنا را  ديگو يمبه آن نزديك است و  ديگو يم ؟خدا أقرب به چيست ديگو يمآن آياتي از اين قبيل كه 

 .شود يمذاتي خودش را بگويد و در آن صورت تعبير كنايي  ي هياولمعناي  تواند ينم، براي اين كه اين آيه رساند يم

 تحليل كنايه اي حيلوله
وارد شويم، ولي در هر حال  ميخواه ينمدر معاني بيان تفاسير مختلفي دارد كه  ها هيكناالبته در تفسير تحليل  

ش هم اين است يا اين كه مراد امراد واقعي و جدي اين جمله، چيز ديگري است. حال يا كامالً مراد استعمالي

 دو تفسير در آن جا وجود دارد. آن است. به هر حال آن اش يجد

بنابر اين احتمال به جاي اين كه بگويد كه خدا به دليل اين كه علت اين شيء است و علت اقرب به معلول است 

علت بر معلول را بخواهد در اين جا اشاره كند، به جاي اين يك تعبير  ي احاطهقيومي و  ي احاطهاز ذات معلول، و 

كه من و خودم  شود يمخدا بين من و خودم فاصله  »نَّ اهللاَ يحولُ بينَ المرء و قلبهإ« ،قشنگي آورده است ي بانهياد

و  اندازد يمرا يكي بگيريم، كل و جزء و تفاوتي نگذاريم، زمان هم يكي باشد، خدا بين شخص و خود او فاصله 

ُ نحن« هاز اين ك شود يميرفت، بنابراين اين معناي كنايي معناي تحت اللفظي آن را پذ شود ينم، كند يمحيلوله ايجاد 

 يها بحثو آياتي از اين قبيل كه در قرآن داريم و اين معنا در روايات آمده است و » ليه من حبلِ الوريدأقرب إ

علت بر معلول آن قدر قوي است كه در واقع قرب او به او از قرب او به  ي احاطهكه  كند يمفلسفي هم اين را اثبات 

 خودش باالتر است.

اين يعني فقر وجودي، تمام وجودش به او متصل است و هيچ هويت مستقلي از خودش ندارد. حيلوله يعني بايد 

 به معناي فاصله انداختن نيست. »ليه من حبلِ الوريدإأقرب ُ نحن« ،واسطه شود

دوگانگي  شود يمما بيان كرديم كه مرء و قلبه هر دو يك چيز است و هيچ فرقي ندارد و چند جور در اين جا  

ايجاد كرد ولي اگر در اين جا دوگانگي فرض نگيريم و بگوييم همان كه مرء است، همان هم قلبش است و خود 



تش اين است كه اگر ما مرء و قلب را هيچ مرحوم عالمه در واقع بايد به همين برسد، چون حداقل يكي از احتماال

 .اند گفتهو اين چيزي است كه عده اي از مفسرين هم  شود يمجدايي نياندازيم، اين تعبير كنايه 

 حوليبودن  يقيحق
را بايد حقيقت بگيريم، هيچ وجهي  »يحولُ«وجهي ندارد كه ما حمل بر مجازش كنيم،  »يحولُ«اين  ميگو يممن 

كه اين دوگانگي بين آن وجود دارد اما آن دوگانگي به يكي از  مييگو يمهم ندارد كه مرء و قلب را يكي بگيريم، ما 

. اگر يگانگي در آن واحد تصوير شد در آن صورت بايد اين را كامالً كنايه ميكن يمبيانات است كه بعداً عرض 

 بگيريد.

. اين يك اند گفتهنوعي معناي مجازي و كنايي در اين بياوريد كه عده اي از مفسرين هم همين را  و »يحولُ«

رويكرد است كه با اين رويكرد ما بايد به سمت معناي كنايي و مجازي برويم و اگر چاره اي هم نداشته باشيم، طبعاً 

البته نه اين كه چنين تحليلي را آورده باشند ولي ، اند آوردهبايد همين را انتخاب كنيم، عده اي هم همين تعبير را 

ليه من حبلِ أقرب إ« ناز آن است، بسياري از مفسرين دارند كه اين آيه در وزان هما ي هيكنادارند كه اين جمله 

 است. »الوريد

من  ليهإأقرب « ناين همان مضمو ديگو يميك احتمال قوي هم در فرمايش مرحوم عالمه هم همين است و 

 دارد. »حبلِ الوريد

كه وجوه متفاوتي  مينيب يمكه ما در اين جا خيلي الزامي به اين قصه نداريم يعني در وجوه بعد  ديآ يمبه نظر 

كل و جزء يا روابطي از قبيل روابطي كه  ي رابطهبلكه يك  كند ينموجود دارد كه اين مرء و قلبه را يك حقيقي 

عيناً يكي باشد و از اين جهت است كه اگر ما اين رويكرد  ها نياوجود دارد، نه اين كه  ها نياوحدت كامل ندارد بين 

اين  نديگو يمرا كنار بگذاريم كه مستلزم كنايي و مجازي شدن اين جمله است، بسياري از مفسرين كه از ابتدا 

 .رود يمكنايي دارد، كنار  ي جنبه

 اي »نَّ اهللاَ قريب الي المرءإ« هاين است ك» حولُ بينَ المرء و قلبهنَّ اهللاَ يإ« يكه معنا نديگو يم ها آنيعني 

 رساند يماز اين است و مجازاً اين را  ي هيكنا، در حالي كه اين طور نيست كه بگوييم اين »ليه من نفسهإقرب أ«

 را بگيريم. اش يقيحقبلكه بايد معناي 



 نفس يمعناوجود انسان و قلب به  تيكلدوم:  كرديرو
ينَ المرء و ب« هاحتمال بعدي كه شايد مقداري اظهر باشد و ضوابط هم با اين بيشتر سازگار است اين است ك

، آن وقت القويلها منَ  ما بهقلب هم يعني نفس آدمي  و ؛يعني كليت وجود انسان مييگو يمدر واقع مرء كه  »قلبه

، با توجه به اين كه هيچ رديگ يممعنا است كه اين روح را از او ، اين به اين شود يمخداوند كه حائل بين كل و جزء 

كلي نيستند، حيلوله به معناي حقيقي است، براي اين كه اين كل، جزء را از آن جدا  ي روندهاز بين  ها نياكدام از 

 ، هر دو هم به نحوي در عالم محفوظ است.كند يم

عني اين جزء را از او جدا كرد، عين ي ،در اين جا خدا بين اين جان و بدن و اين كليت و جان او فاصله انداخت 

اين است كه بگوييم كسي بين اين ماشين آمد و اين چرخ را از آن جدا كرد، در اين جا اين معنا معناي حقيقي است، 

، در آن صورت بايد حيلوله را كمي تجوزي قائل شويم رفت يمو كالً از بين  شد يمالبته اگر يك طرف معدوم مطلق 

 .شود يمبين او و جان او حائل  »بينَ المرء و قلبه يحولُ« ،ولي چنين چيزي نيست، بنابراين حيلوله ي حقيقي است

د كه المرء يعني كليت، قلب هم يعني نفس او، حيلوله ي بين اين كل و نفس و جان او، اين حيلوله اطالق ندار 

 ُنحن« لاحوال است مث ي همهواال االن نيست. اگر معناي اول بود، آن در  شود يمهميشه باشد، اين با مرگ محقق 

 ريدإأقربن حبلِ الوم قلبه« ماحوال اين طور است، ولي به اين معنا كه بگيري ي همهدر  »ليه و رءاين  »بينَ الم

يعني در حقيقت بالموت. آن معناي اول با اين معناي چهارم بين دوازده تا سازگار است و اين معنا با معناي هشتم 

 سازگار است.

 احاطه قيومي خداوند متعال
»حولُوقلبه اعلَموا أنَّ اهللاَ ي و رءحييكُإ« ديگو يم »بينَ المعاكُم لما يللرسول إذا د مان وقتي كه ه »مستَجيبوا هللا و

و  برد يميعني شما را از بين  »بينَ المرء و قلبه أنَّ اهللاَ يحولُ«. ديريم يمپاسخ دهيد، بدانيد كه  كند يمشما را دعوت 

الم س(و آن تعابير زيبايي كه اميرالمؤمنين  گذارد ينمو اين فاصله جايي براي عمل براي شما باقي  اندازد يمفاصله 

انجام دهيد، و آيه در واقع اين را  ديتوان يمدر خطبه هاي متعدد دارد كه االن وقت عمل است و االن كه  )هاهللا علي

م آمده است اين است يعني ه »مذا دعاكُإ« هعلت اين ك ،»ستَجيبوا هللا و للرسول إذا دعاكُم لما يحييكُمإ« هك ديگو يم

حولُ بينَ المرء و ي« تنيد، بدانيد كه در زماني كه مشخص نيسو هم زمان با آن استجابت ك ديگو يمهمان وقتي كه 

هم بي تناسب نيست. هم با قبل و هم با بعدش  »تُحشَرون أنَّه اليه و« د، و بع»يميتُكُم«يعني بالموت، يعني  »قلبه



تناسباتي ايجاد كرد، منتها اين تناسب كمي بهتر از احتمال اول است، چون احتمال اول اين كه مقصود از آيه  توان يم

ليرغم اين كه ع »مستَجيبوا هللا و للرسول إذا دعاكُم لما يحييكُإ« اقيومي خدا بر انسان باشد، كمي ب ي احاطهاقربيت 

 تمال دوم سازگارتر است.مرحوم عالمه خواستند كمي جورش كنند ولي اين اح

 احتمال اول و دوم هيتوج
چرا بايد  ،»ستَجيبوا هللا و للرسول إذا دعاكُم لما يحييكُمإ« هاحتمال اول را بايد اين طور توجيه كرد ك

قيومي دارد، كه مرحوم عالمه به اين شكل توجيه كرده است و سياق را  ي احاطهبراي اين كه خدا  ؟استجابت كرد

لي در يك آيه مقداري بيشتر بايد و ،تنظيم كرده است و البته سياق در بين آيات خيلي قوي نيست و محل بحث است

ه بنابر اين . اين هم احتمال دوم است كشود يم تر واضحبه سياق پايبند بود. اما در احتمال دوم سياق يك مقدار 

 يعني مرگ. »بينَ المرء و قلبه يحولُ« لاحتما

منتها  كند يماستداللي است كه به داعي تنبيه است، واقعاً استدالل است و تناسب هم دارد و استدالل هم 

اين است كه آن مطلب را خوب جا بياندازد و مخاطب را متوجه قصه كند و احياناً ممكن است تنبيه به  اش زهيانگ

وصاً اگر مرگ باشد در آن صورت ير و... هم باشد كه بعيد نيست، مخصذمعناي كلي باشد و يا احياناً در آن يك تح

 يري هم وجود دارد.تحذ

 قوه عاقله يمعناسوم: قلب به  كرديرو
لها منَ  ما بهالنّفس «احتمال بعدي كه در اين جا متصور است اين است كه مقصود از قلب نه تمامي نفس باشد، 

باشد، اگر اين معنا  ها نيامدركه و قواي تمايلي و امثال  ي قوهعاقله و احياناً  ي قوهباشد، بلكه مقصود آن  »القوي

يعني كليت وجود آدمي كه نفس هم در آن است و قواي مشخصي از نفس، به اين معنا كه باشد،  »بينَ المرء«باشد، 

آياتي  يا 68يس/»الْخَلْقِ في نُنَكِّسه نُعمرْه منْ و« شود، يمت هم پيدا ، در حياكند ينمديگر اختصاص مرگ پيدا 

 .داز اين قبيل كه هم آيات و هم روايات دار



 تجربه بشري درباره حيلوله
نَّ اهللاَ إ« يكه االن شما در حين سالمت و عقل و آگاهي هستيد ول دهد يمبشري هم آن را نشان  ي تجربه  

، ممكن است خدا اين عقل را و اين فهم را و اين توانايي را از شما بگيرد، در حالي كه »المرء و قلبهيحولُ بينَ 

 جان شما در جاي خود محفوظ است اما اين قوا را از شما سلب كند.

ستَجيبوا هللا و إ« ،نه بحث مرگ رديگ يمكه در حقيقت قواي شما را از شما  شود يمپس اين هم معناي ديگري 

بين شما و قلبتان حائل ايجاد خدا  »هللرسول إذا دعاكُم لما يحييكُم واعلَموا أنَّ اهللاَ يحولُ بينَ المرء و قلب

عمل كنيد. اين  ديتوان يمبه اين شكل كه االن  ديتوان ينمو شما ديگر  رديگ يمو قواي عقالني و ادراكي شما را  كند يم

 .دگري هم وجود دارهم يك معناي ديگري است و معاني دي
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