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 مقدمه
آمنوا استَجيبوا هللا و للرَسول إذا دعاكم لما يحييكُم واعلَموا أنَّ اهللاَ يحولُ بينَ المرء و قلبه و أنَّه ا أيها الذينَ ي«

به اين ترتيب است كه مقدمات و مباحثي را در مفردات و نكات  ي انفال،سوره 24ي  هيآبحث ما در  »اليه تُحشَرون

ر اساس ب »هأنَّ اهللاَ يحولُ بينَ المرء و قلب« ي فهيشر ي جملهجا رسيد كه اين شد و نهايتاً به اين  انيبمربوط به آيه 

 .مينمود انيبكه راجع به مفردات آيه شد، احتماالتي در آن متصور است كه سه احتمال را قبالً  ييها ليتحلهمان 

 احتماالت درباره مرء و قلب يبررس
اهللا بينَ  ةحيلول«يكي بود،  ها نيابه اين ترتيب كه احتمال اول اين است كه مرء و قلبه يكي باشد و وقتي كه  

ي حقيقيه باشد، حيلوله تواند ينمقطعيه،  ي هيعقل ي نهيقرو اين حيلوله به خاطر وجود يك  شود يم »االنسان و ذاته

خدا و قيوميت خدا و اقربيت خدا به  ي احاطهاز همان  شود يمنايه و مجاز و ك شود يمبلكه حيلوله در اين جا كنايه 

و فرمايشات مرحوم عالمه هم بيشتر به  رسد يمانسان و اين كه انسان هر چه دارد ارضي است و نهايتاً به ذات خدا 

 اين معنا نزديك است.

نباشد بلكه مرء كليت وجود احتمال دوم اين بود كه مقصود از قلب در اين جا اين است كه مرء و قلب يكي 

اهللا  ةانسان از جسم و روح و... است و مقصود از قلب هم همان روح و نفس انسان است كه بنابر اين احتمال حيلول

با آن معنايي كه در بعضي كلمات مفسرين بود  شود يمبينَ المرء و قلبه يعني بينَ االنسان و روحه است كه اين منطبق 

اين هم يك معنا بود كه در اين جا اين  ،»يحولُ بينَ المرء و قلبه بِالموت« دان و اين كه خداونيعني اماتَه االنس

 .شود ينمحيلوله، حيلوله ي حقيقيه بود و كنايي 



احتمال سوم هم اين بود كه مقصود از قلب كل نفس و ذات و روح نباشد بلكه قواي عقلي و عاطفي انسان باشد، 

بيان شده است. اين هم احتمال سوم است كه  ها نياكه بيشتر در قرآن همان قواي عقالني و روحي و عاطفي و امثال 

اين معنا است كه خداوند در همين حيات بين انسان و قواي او  بنا بر اين معنا، حيلوله اهللا بينَ االنسان و قواي او، به

 نُنَكِّسه نُعمرْه منْ و« راز او بگيرد، نظي تواند يمو عقل و عواطف را  كند يميعني قوا را از او سلب  شود يمحائل 

 از او بگيرد. تواند يماست كه بسياري از قوا را  »الْخَلْقِ في

 يقلب يها تيفعالاحتمال چهارم: 
قلب است و نشاطات و اعمال قلب است كه  يها تيفعالاحتمال چهارم اين است كه مقصود از قلب در اين جا 

نفس باشد. بنابراين در آن صورت معناي آيه اين  يها تيفعالدر واقع نه روح و نه كليت انسان، بلكه اعمال قوا و 

ي خدا بين انسان و اعمالي كه از انسان صادر حيلوله يعني »هقلب نَّ اهللاَ يحولُ بينَ المرء وأ« هك شود يمطور 

كه در حالي كه انسان است و موتي  شود يم، بنابر اين احتمال مقصود اين شود يمو از قواي انسان صادر  شود يم

آن  تواند ينمعارض نشده است و روح و قواي او هم باقي است اما در مقام اعمال آن قوا حيلوله وجود دارد يعني 

 قوا را اعمال كند.

 تصرف خداوند در ادراكات انسان
، كه اين كند يمعاقله را به كار گيرد و چيزي را فراموش  ي قوه تواند ينمما ا ،يعني انسان و قواي او وجود دارد

ست اما در ، در حالي كه زنده است و قواي او هم فعال ابرد يماو در قرآن هم آمده است كه خدا چيزهايي را از ياد 

خداست، خداوند اين قدرت و احاطه را  ي ارادهبه سمت آن برود كه اين  تواند ينمو  رديگ يماين فعل جلوي او را 

عاقله باشد و يا قوه هاي تمايلي و ميلي انسان باشد يا جايي كه  ي قوهدارد كه جلوي اعمال اين قوه را بگيرد، چه 

 خواهد يماز آن كه بتواند انجام دهد، يا به آن چيزي كه  شود يممانع ولي عواملي  خواهد يمتشخيص داده است و 

-حدود چهار پنج مورد به همين برميو از ميان آن دوازده احتمال  رديگ يمبرسد كه در چند احتمال ذيل همين قرار 

 گردد.

ي اماته ست، به معناقيومي و نفوذ و حضور خدا در وجود او ني ي احاطهحيلوله ي بين انسان و ذات او به معناي 

سر جاي خود است و در  ها آن ي همهي عقل يا تنكس در خلق و سلب قوا نيست، بلكه هم نيست، به معناي ازاله



اين را بفهمد ولي  خواهد يمعاقله  ي قوه، كند يمسر جاي خود است چيزي را فراموش  ها آن ي همهحالي كه 

به آن  تواند ينمو خدا از اين كه بتواند آن را اعمال كند مانع شده است، يا تمنيات و آرزوهايي دارد ولي  تواند ينم

 آرزوها برسد.

 احتمال چهارم يبند ميتقس
يك شكل آن همان ممانعت و  مختلفي دارد كه يها شكلاين معناي چهارم است كه نمودها و مصاديق و  

 ي او است.ي فكري و ذاكره و مفكرهاعمال قواي بين انسان و حيلوله

 انسان و اعمال او نيبفاصله 
به تمنياتش برسد. يك قسم  تواند ينمو  افتد يميك قسم آن اين است كه بين او و اعمال قواي تمايلي او فاصله 

حركه م ي قوهآن مبادي ارادي و مقدمات ميل و اراده و... هم تمام است ولي بين او و  ي همهديگر اين است كه 

، يا به لحاظ نفساني و... مشكل پيدا تواند ينمولي  خواهد يمعملياتي شود،  ها ميتصمكه اين  گذارد ينمفاصله است و 

ولي اين  ،. يعني همه چيز سر جاي خودش استكند يمو يا به لحاظ ابزارها و آالت جسماني مشكلي پيدا  كند يم

َ ما تَشائونَ اال عن يشاء و« شود، ينمانجام دهد و آن چه كه اراده كرده است محقق  خواهد يمكاري را كه  تواند ينم

 و لنگد؛ يماي كه بايد منجر به عمل شود، يعني اگر مشيت الهي نباشد، سلسلهكه يكي از نمودهاي همين است  »اهللا

 .كند يمفراموشي بر او عارض  »نساهم أنفُسهمأ« اي

 گذارد ينمكه  كند يميعني رعبي ايجاد  »اهللا من حيثُ لم يحتَسبوا و قَذَف في قلوبِهِم الرُّعب اهمتفَأ« نكهيا اي 

حشر از سور مسبحات  ي سورهحشر است كه  ي سورهعمل شود، اين حيلوله اهللا است و در  خواهد يمچيزي كه 

مضامين بسيار عالي و دقيقي است و است و به خواندن آن هر شب قبل از خواب توصيه شده است و سوره اي با 

كه اين همان  »... باهللا من حيثُ لم يحتَسبوا و قَذَف في قلوبِهِم الرُّع تاهمفَأ « هآن هم همين است ك ي جملهيك 

في قلوبهِم « اانجام شود. ي خواهند يم ها آننمادي از آن حيلوله اهللا است، خدا حائل و فاصله شد بين چيزي كه 

يعني غفلت بر او عارض كرد و حائل شد بين او و  28 / الكهف »ذكْرِنَا عنْ قَلْبه أَغْفَلْنَا منْ تُطع الَ و« اي »عبالرّ

 »ضلَّه اهللا علي علمأ« ااين اعمال ذكر در او. ي



 ياله يها لولهيحمفهوم 
. گاهي اوقات دهد يمهايي است كه خداوند انجام ، حيلولهدهد يميا هدايتي كه انجام  كند يماضاللي كه خدا  

و در يكي از  رديگ يمو اراده را  همحرك ي قوهذاكره و شهوانيه و  ي قوهو جلوي  رديگ يممفكّره را  ي قوهجلوي اعمال 

كه نمودهاي مختلف آن در جاهاي قرآن  شود يمو اين در واقع يك معناي عامي  شود يمحيلوله پيدا  ها بخشاين 

 است. آمده

مصداق  ها دهكلي است كه  ي قاعدهكلي است و  كبري يك »هلُ بينَ المرء و قلبيحو« مپس بنابر احتمال چهار 

بينَ لُ يحو« د،يگو يمدارد و به بيانات مختلف در قرآن آمده است. منتها اين به صورت يك عنوان انتزاعي كلي 

. در همين كند يمو قواي عقالني و تحريكي او تخلل پيدا  ها ارادهو اعمال اين قوا و  بين انسانخدا  »هالمرء و قلب

ي الهي بين آن اين است كه گفتيم اين حيلوله ديگري وجود دارد و ي نكتهاحتمال عالوه بر اين نكاتي كه گفتيم 

خير  يها عملاين عمل را انجام دهد، كه اين گاهي اوقات  گذارد ينمو  شود يمانسان و اعمال قوا و اعمال عارض 

كه مؤمن مرتكب كفر يا  شود يماست و گاهي اوقات عمل شر است و دو سه احتمال اين بود كه خدا مانع از اين 

 كه كافر مرتكب اطاعت شود. شود يممعصيت شود. يا مانع 

 مفهوم حيلوله رتبيين جبر د
ي اي است كه حيلولهدر واقع حيلولهيعني  شود يماي كه منتهي به جبر نباشد واقع البته اين بنابر اساس قاعده

، مجازاتي است و جزاي خير يا جزاي شر دارد. اين مؤمن كه با اختيار خود در مسير خير آمد از باب توفيق جزائي

ي الهي است كه اين همان وقايهه سمت آن برود كه ب شود يمو مانع  كند يماي ايجاد خدا بين او و اعمال شرّ حيلوله

از اين كه مرتكب معصيتي شوند و يا بر  شود يمو با يك عنايتي حائل  دارد يمكه در مواردي خدا افرادي را نگه 

يعني يك  »للمتَّقين يهد« اكه راه را پيدا كند ي شود يممانع  »اهللا علي علمضلَّه أ« ،عكس آن در مقام مجازات

ت او شكل گرفته است كه در چند احتمال هم اين بود و در بعضي از روايا ي ارادههدايت جزائي است كه بر اساس 

نَّ اهللاَ يحولُ بينَ المؤمنِ و الكُفر إ« هاز پيامبر بزرگوار اسالم نقل شده بود ك عامه هم همين آمده بود، در درالمنثور

 مؤمن و معصيت يا بين كافر و اطاعت.وال مفسرين هم آمده بود كه بين اقدر  و ؛»والكافرِ و االيمان

 »يحولُ«اين حيلوله ي بين انسان و يك نوعي از اعمال و اعمال قوا است، منتها در اين جا خير و شرّ دارد و  

 شود. ها آنشامل  تواند يمهم 



يق يك معناي كلي گرفتيم كه را نمودها و مصاد ها نيا ي همهاين هم يك قسمي داخل در همين معنا است و ما 

عمال انساني است، نه بين انسان و روح يا بين انسان و قواي او، بلكه بين حيلولة اهللا بينَ االنسان و إعمال قوا إ

است كه در آن روايت عامي از  انواع و اقسامي دارد كه يك قسمش هم همين ها نيااعمال و كاربردهاي اين است. 

 .اند كردهآمده است و جمع كثيري از مفسرين هم به آن اشاره  نثوردرالم

 : وجود جبرياله لولهيحبر  اشكال
آن جبر است، در حالي كه  ي الزمهاين را گفت براي اين كه  توان ينمكه  اند كردههم اشكال  ها يبعضالبته  

اين نا بر ب. كند يماريم كه به اين امر اشاره آن جبر نيست و براي اين قسم اخير هم طبعاً ما انواع آياتي د ي الزمه

، كما باشد »هيحولُ بينَ المرء و قلب« يمصاديقي برا تواند يماحتمال چهارم، مجموعه اي از آيات و احياناً روايات 

 لحا، در هر رديگ يماين كه بنابر احتماالت ديگر هم باز اين جمله مجموعه اي از نمودها و نمادهاي آيات را دربر 

حتماالت را كه اي است كه هر يك از اين ااز غرر آيات است يعني آيهيكي »هنَّ اللهيحولُ بينَ المرء و قلبإ«

 اي از آيات و مضامين را در درون خودش جا داده است.بگيريم، يك منظومه

ت، در آن روايت شمول اين نسبت به شرور خيلي با ظهورات سازگار نيست، گرچه در كلمات مفسرين آمده اس 

و آن داللت روشن روايت  ميرفتيپذ يماهل سنت البته هر دو قسمش آمده است، روايت وقتي بيايد اگر معتبر باشد ما 

، منتها روايتش معتبر نيست و اين كه ما مقداري به آن توجه كرديم به خاطر اين بود كه روايتي شود يمبر سياق مقدم 

هايي كه با شرور سازگار نيست يعني حيلولهاز آن روايت همين طور است و سياق ولو عامي دارد، ولي با قطع نظر 

 ، خيلي سازگار نيست.شود يممانع از توفيق 

 در يك قصه نازل شده باشد، قرينيت سياق تا حدي درست است. ها نيااگر 

 اتيآ اقيسمراتب در 
 ما در سياق حداقل سه مرتبه قائل هستيم : 

كلي است كه از دو سه جمله تركيب شده است، كه در  ي جملهيك سياق داريم كه در يك جمله است و يك  .1

 اين جا قرينيت سياق خيلي باال است.



كه  ،»استَجيبوا«با  »واعلَموا«مستقل در يك آيه است، مثل همين جا،  ي جملهدوم سياق در دو سه  ي درجه .2

 دست كم گرفت. شود ينمسياق قرينيت دارد و قرينيت آن را در اين جا هم تا حد زيادي واقعاً 

سوم سياق، سياق در مجموعه اي از آيات است كه اطمينان داريم كه در يك قصه وارد شده است و  ي درجه .3

 باهم وارد شده است كه در اين جا هم باز سياق تا حدي قابل اعتنا است.

ره است، در حالي كه در چند بار نازل شده است و احياناً آيات يك سو ي مجموعهيك بحث سياقي است كه در 

 به سياق تمسك كرد. شود ينمدر چند قصه است كه در اين جا 

آن را تنظيم كرد و اگر بحث سياق را در اصول  شود يمبه سمت اضعف  ياين چهار مرتبه است كه از آكد و اقو

 .د و همه به يك سياق نيستمالحظه كرديد، حتماً بايد به اين چهار قسم جدا توجه كر

 انسان و علم نيب لولهيحاحتمال پنجم : 
ي حيلوله ،»اهللا بينَ المرء و نفسه حيلولة«در اين جا بيان نمود، اين است كه مقصود از  شود يماحتمال پنجمي كه 

عاقله و مفكره به كار رفته است، در اين جا  ي قوهانسان و علوم او باشد، قلب به لحاظ اين كه در قرآن به عنوان  بينَ

عاقله باشد و بگوييم منظور اين است كه قلب انسان  ي قوهمقصود يعني مكتسبات قلب باشد كه همان قلب به عنوان 

 هك شود يمو اين طور  شود يمانسان، كه اگر اين طور باشد به بحث ما نزديك  يها يآگاهو علوم و  ها دانشيعني 

انسان، ممكن است انسان خيلي  يها يآگاهي خدا بين انسان و حيلولهيعني »هيحولُ بينَ المرء و قلبنَّ اللهإ«

 چيزها را از فطريات و يا از مكتسبات بداند، ولي خدا فاصله بياندازد.

 قلب يمعنا
عاقله و مفكره است و در اين جا مقصود مكتسبات قلب است يا  ي قوهاگر به اين معنا بگيريم كه قلب به معناي 

، كه ما بر اساس همين شود يممعارفي است كه قلب آن را پذيرا است، كه اگر اين را بگيريم به بحث ما خيلي نزديك 

 »هالمرء و قلبيحولُ بينَ  نَّ اهللاَإ« ،احتمال اين را در اين جا مطرح كرديم كه در چند تا از كلمات مفسرين هم بود

 شود يمي قبلي نگذارد به علومي برسد كه حيلوله نه اين كه علوم را محو كند يا »بينَه وبينَ علومه يحولُ « يعني

اما اين علوم مورد آگاهي او نيست و علم به علم ندارد و مورد  شود ينمبلكه علومي كه رسيده است و محو هم 

 غفلت و بي توجهي قرار گرفته است ولي در عين حال موجود است.



كه همين طور در نهاد او نهفته است و به  ييها يآگاهعلوم غريزي و فطري باشد، آن  تواند يمالبته اين علوم هم 

مير ناخودآگاه اصالً به آن توجه ندارد يا اين كه در حال طبيعي به ان وديعت گذاشته شده است، يعني بنابر آن ض

ذهنش پاك شده  ي صفحه، يا علومي كه مكتسب است، اما از »بينَه و بينَ علومه يحولُ « لتوجه ندارد، به هر حا

 است و علم به آن ندارد، كه اين هم موارد زيادي دارد.

از چيزها يا فطرياً و يا اكتسابياً االن وجود دارد ولي مورد توجه ما نيست و يعني اين كه خيلي  »يحولُ«در واقع 

 اين عدم توجه ممكن است عدم توجه پايدار عميق باشد و ممكن است عدم توجه مقطعي باشد.

در اين جا آورد، اين معنا را ممكن است ما در همان معناي قبلي وارد بدانيم،  شود يماين هم يك معنا است كه 

، اما به دليل اين كه در كلمات بعضي مفسرين به نحوي شود يمني بگوييم خدا بين انسان و اعمال قواي او مانع يع

كه امكان اين كه اين را در همان  ديآ يمجدا به اين امر توجه شده است، در اين جا آن را جدا بيان كرديم و به نظر 

ي خدا بين انسان و اعمال قواي او كه يك ممانعت و حيلوله رد، يعني بگوييممعناي جامع قبلي قرار دهيم وجود دا

آن را طوري مطلق گرفت كه اين را هم در درون خودش  شود يمعاقله و مفكره است، يعني  ي قوهنمود آن هم 

 بگنجاند.

گاه و بنابر اين احتمال، چه آن را مستقل بگيريم و چه بخشي از احتمال قبلي بگيريم، آيه مقداري با بحث ناخودآ

وجود دارد ولي  ها دانشو  ها يآگاهمغفول هم ربط دارد، يكي از نمودهاي قدرت الهي اين است كه اين  يها دانش

اي است، با اين كه در وجود و يك نوع فاصله ها آنبه آن توجه كند و ميان او و  تواند ينمخدا حيلوله دارد و او 

 درون او است اما حيلوله دارد.

 يالهوجدان و احتجاج  يداريباحتمال ششم : 
داد اين است كه تا اين جا چيزي كه در دو روايت معتبر بود در درون آيه  شود يماحتمال ششمي كه در اين جا 

 خيلي بگنجد. شود ينم

، در »بينه و بينَ أن يعلَم أنَّالباطلَ حقٌّ يحولُ« همتن اولي كه خالصه تر است اين بود كه حضرت فرمود ك 

و كامالً آن را  خواهد يميعني كاري را  »سمعه و بصرُه و يده و لسانُه و قلبه يشتَهي« هدوم اين بود كروايت 

شعله اي در وجود او بيدار است  »يه إال و قلبه منكرٌيأتال« لتا مرتكب شود ولي در همان حا رود يمو  پسندد يم

اين كه انجام داده است،  غمعلير »يأتيه إال و قلبه منكرٌ، ال يقبلُ الّذي يأتيال« ،و وجدان و فطرت خاموش نيست



كه حق غير از  فهمد يم »عرِف أنَّ الحقّ غيرُهي ،يقبل ال« درا كناربگذارد و به اعماق وجود خود برگرد ها نيااگر 

 كه خالف است داند يمو  رديپذ ينماين است، عليرغم اين كه خالف انجام داد ولي باز هم آن را 

 حجاب در نداي فطرت
روي آن  ييها حجاباين همان فطرت انسان است و نداي وجدان و آن درك عميق انساني است كه ممكن است  

افكنده شود يا عوامل شيطاني مزاحم قوي بيايد كه انسان در عمل به خالف او حركت كند و بر خالف او اقدام انجام 

است كه در روايات هم دارد كه  »اهللا علي عباده به يحتَج ما« عن وجود دارد و همان هم در واقدهد اما در واقع آ

جوم آورده در آن حالي كه سپاه شهوت بر او ه ، حتيكند يمهمان عقدي است كه خداوند با او بر بندگانش احتجاج 

با همان بر او  شود يماست و خواسته هاي نفساني او را به سمت گناه برده است، باز يك چيزي وجود دارد كه 

 احتجاج كرد.

آن فطرت آگاهي و  يعني »هي، يعرِف أنَّ الحقّ غيرُأتي و قلبه منكرٌ، ال يقبلُ الّذي« هالبته در اين جا دارد ك

 د او است، آن وجود دارد.شناخت عميقي كه در وجو

 ميسلاحتمال هفتم:قلب 
كنار بگذاريم و حتماً بايد بگوييم اين در  ميتوان ينماين در اين دو روايت معتبر آمده است كه اين دو روايت را 

 ؟آيه را معنا كنيم كه با اين احتمال سازگار شود ميتوان يممعناي آيه داخل است. چطور 

ا بايد اين طور معنا كنيم كه مقصود از قلب در ر »هيحولُ بينَ المرء و قلب نَّ اهللاَإ« هك شود يماين به اين شكل  

بين انسان يعني مشت  شود يماين جا همان قلب سليم است و آن فطرتي كه جايگاه آن همان قلب است، خدا حائل 

كه آن  گذارد ينمين معنا است كه به ا شود يمحيات نفساني و شهواني و مادي او و فطرت سالم و پاك او، و حائل 

 فطرت مورد دستبرد اين هواهاي نفساني قرار بگيرد و آن را محو كند و آن را به اشتباه بياندازد.

 از قلب تو صيان ةحيلول
با  توانست يم، اين نداي وجدان و اين فطرت پاك كند يمجا يعني نوعي از اين قلب صيانت در اين اين حيلوله

هجوم آن شهوات و جنود شيطان، دستبرد به آن خورده شود و مورد هجمه قرار بگيرد و در اشتباه قرار بگيرد و 



 شود يمكه خيلي اوقات همين طور  ها هوسنتواند حق و باطل را تشخيص دهد، به خاطر سركشي اين هوا و 

عميق بيانديشد و موانع را كنار بگذارد، اين امكان لي همان هم اگر برگردد و و »اونَ صنعأنَّهم يحسن نَيحسبو«

 وجود دارد كه به آن فطرت پاك برود.

البته اين ممكن است در بعضي جاها خاموش هم شود ولي در بسياري از موارد اين طور است. اگر اين را  

است يعني  »يحولُ«، اين جا احتماالت قبلي متفاوت است ي همهبا  »يحولُ بينَ المرء و قلبه نَّ اهللاَإ« مبگويي

ممانعت و وساطت و توسط بين مشت حيات و تمنيات نفساني و اين قلب سليم و فطرت پاك است براي اين كه 

، نه اين كه بخواهد اين جا اين را از او بگيرد، معناي اين حيلوله در اين جا حيلوله ي كند يمممانعت كه ايجاد 

 كه به آن دستبرد وارد شود و از بين برود. گذارد ينمصيانتي است يعني 

يا  راند يم. در احتماالت قبلي حيلوله كه بود يعني او را مي كند يمدر اين احتمال حيلوله مقداري تفاوت پيدا  

اين او را از  گذارد ينم، اما در اين جا معناي حيلوله اين است كه كرد يميا سلب توانايي اعمال قوا  كرد يمسلب قوا 

با آن معاني در يك جامعي قرار داد. اين احتمال  شود ينمن ببرد و اين حيلوله با آن معاني قبلي تفاوت پيدا كرد و بي

يك جامع مناسبي پيدا كرد. اين روايت در واقع  شود ينم و ؛ششم است كه بايد آن را بر اساس روايات بگوييم

 .دهد يميك معناي جامع را توسعه  ي دامنه

 حولي هيآ ليذدر  اتيرواانواع 
، آن را به هفت هشت نوع تقسيم كردم : كند يمو مصاديقي را براي آيه ذكر  شود يمروايتي كه ذيل يك آيه وارد  

كه مصداق حقيقي واضح آيه است ولي فرد ابرزش است. گاهي فرد  ديگو يميك قسم اين بود كه روايت مصداقي را 

 .ديگو يمعادي و متعارف را 

همين طور  مينيب يم ميكن يممنتها فرد خفي است و ما هم كه فكر  ديگو يمگاهي فرد واقعاً حقيقي معناي آيه را 

 »الي طعامه االنسان فَلينظُرِ« است منتها بايد ما را ارشاد كرد كه با فكر بفهميم و اين فرد خفي را كشف كنيم، مثالً

 كه معناي آن است. ميفهم يمولي بعد از دقت  شود يمكه طعام علم را هم شامل  ميفهم ينمابتدا ما 

، كه اين جا بعيد نيست كه حيلوله را در واقع بگوييم به اين ديگو يمنوع چهارم اين است كه معناي مجازي را  

و كه ما اين  كند يمبگويد صيانت از او  خواهد يماي كه در واقع عناي جامع، حيلوله، در مفهمد ينممعنا، انسان عرفي 



درست است و همين طور است، اين از  مينيب يمو  ميكن يمفرموده است، اگر بگوييم كه ما دقت  م، امام هميفهم ينمرا 

 .شود يمقسم سوم از آن اقسامي كه گفتيم 

كه  ديوگ يمبفهمم ولي تعبد به من  توانم ينماما اگر بگوييم اين جا جامعي نيست و بعد از اين كه امام فرمود من  

 .شود يم، كه اين مجاز و تعبدي ديگو يمآيه اين را هم 

 

 ها نياالحديث كه در روايات آمده است و گفته است كه منظور غنا است و در آن جا گفتيم آيات قول زور يا لهو

غنا الحديث غنا است يا مصداق قول زور مصداق لهو ديفرما يممعناي حقيقي نيست، اين يك تعبد است كه امام 

 است.

شناسي كلي در تفسير است كه تطبيقات گفتيم ين قبيل باشد، پس اين يك بحث روشدر اين جا هم شايد از هم

توصيفي دارد و چه در  ي جنبهكه هفت يا هشت نوع است و هر كدام هم يك حكمي دارد، چه در رواياتي كه 

ر نگوييم كه يك مصداق خفي همان معناي رواياتي كه در آيات فقهي است، اين جا هم از نوع مجازي است، اگ

 جامع حقيقي است، اين يك بحث بود.

از اين آيه به اين جا برسيم، يك نوع  ميتوان ينم، ما »أنفُسنا وخُلّينا « ياگر گفتيم اين معناي مجازي است يعن 

 .كند يمن را بيان آيه اي مييگو يماز آيه فهميد، با تعبد  شود ينممعناي خفي و مجازي است كه همين طوري 

 حولي هيآ يمجاز اي يقيحقحمل 
اين است كه آيا بايد آيه را فقط حمل بر اين بكنيم يا بگوييم كه هم در  شود يمبحث دوم كه به دنبال اين مطرح  

  ؟معناي حقيقي و هم در معناي مجازي استعمال لفظ شده است

، يا در خود كند يمو در مقام تفسير معناي مجازي براي آيه ذكر  كند يمكه گاهي روايت حصر  ديآ يمبه نظر 

بايد مجازش  ديگو يمعقليه  ي نهيقررا  »إنَّ اهللاَ علي العرشِ استوي« ،عقليه داريم ي نهيقرو يا  كند يمروايت حصر 

كه  فهمد يمحصر را مقصود فقط اين است يعني يك بياني است كه آدم  ديگو يمكرد، يا اين كه روايت در مقام تفسير 

 .شود يمدر اين جا حصر 



كه اين هم از  كند يماما اگر اين نباشد كه در اين جا در اين روايت هم نيست، روايت مصداقي را براي آن ذكر 

همين قبيل است كه اگر اين باشد بعيد نيست كه بگوييم در اين جا استعمال لفظ در آن معناي حقيقي و مجازي، در 

 .شود يمهر دو 

 

بنابر آن چه كه گفته شده است كه استعمال لفظ در هر دو معنا از نظر اصولي جايز است و با قرينه واقع هم شده  

در اين زمينه كتاب خوبي است. به هر حال چند معنايي هم از نظر عقلي و ادبي » ند معنايي در قرآنچ« باست. كتا

واقع شده است، بعيد نيست كه در اين جا بگوييم كه اين احتمال جايز است، منتها نياز به قرينه دارد و هم با قرائن 

كنار بگذاريم و بايد حتماً در آيه داخل شود، چون دو روايت معتبر دارد، منتها اگر نتوانيم جامعي  ميتوان ينمآخر را 

كه هيچ مانعي  از آن معاني قبلي هم دست برداريم، براي اين ميتوان ينمبين آن و بعضي معاني قبلي درست كنيم، 

 كه هم اين مقصود است و هم آن مقصود است. شود يمندارد و خود اين قرينه 

ديگري  ي پراكندهاحتماالت در اين جا اين است، بسياري از آن احتماالت  ي عمدهاين پنج يا شش معنا است كه 

نطقي و دقيق احتماالت در آيه منتها اين بازسازي م شد يموارد در يكي از اين احتماالت  ها آنكه بود، چند تاي 

 است.

 يعيتشر لولهيحاحتمال هشتم:
اگر كسي بگويد كه حيلوله در اين جا حيلوله ي تكويني نيست، حيلوله ي تشريعي است يا شامل حيلوله ي 

در مقام تشريع از اين كه هر  شود يمعني خدا مانع ي »هيحولُ بينَ المرء و قلب نَّ اهللاَإ« شود، يمتشريعي هم 

و حيلوله ي تشريعي دارد، يعني  شود يمدارد و حائل  ييها ممانعتانجام دهد، يعني در مقام تشريع خدا  خواهد يم

از اين كه مرء هر چه كه  شود يمنهي دارد از چيزهايي كه مربوط به قلب و انسان است و با امر و نهي خودش مانع 

 ام دهد و اعمال كند.در قلب دارد بخواهد انج

در عين حال نه در تفاسير چيزي آمده است و نه در روايات وجود دارد و اگر ظاهر آيه را هم بگيريم، اصالً ذهن 

و ظاهرش همان حيلوله ي تكويني است كه در واقع عظمت الهي و نفوذ قدرت  رود ينمآدم به حيلوله ي تشريعي 

 .كند يمخدا را بيان  ي احاطهخدا و 



بيشتر به تكوين نزديك است تا به تشريع و هيچ شاهدي هم در  »بينَ المرء و قلبه يحولُ« لدر هر حاپس 

 .شود ينمهيچ جا براي اين وجود ندارد، گرچه اين دليل 

 حولي هيآاحتماالت درباره  ليتحل
حيلوله ي بين شخص و خود او،  ديگو يمدر انتخاب بين اين احتماالت، آن احتمال اول كه اين بود كه وقتي 

بايد اين را كنايي كرد، كنايي بودن اين جمله و مجاز شدن  ميگفت يمچون معناي حقيقي آن از نظر عقلي جايز نبود، 

موافق بود، پس آن كنار  شود ينمآن خالف اصول اوليه است و لذا در قواعد و اصول اوليه با معناي اول خيلي 

 .رود يمريعي هم باشد، خيلي با ظاهر سازگار نيست و اين هم كنار . آخرين معنا كه تشرود يم

در  تواند يمبگوييم كه در آيه مقصود كالً آن است ولو اين كه آن معنا  شود ينمآن معنايي كه در روايات هم بود،  

ي ديگر اين است بگوييم مقصود آن است، چون بيان حصري در روايات نبود. معنا ميتوان ينمآيه داخل باشد ولي كالً 

بينَ يحولُ « ،»يميتُه« يعني »هبينَ المرء و قلب يحولُ« مييگو يم، شود يمكه امر دائر بين آن سه احتمال متواسط 

يعني  »بينَ المرء و قلبهيحولُ « هيا اين ك و رد؛يگ يمرا از او  اش ارادهيلُ قوا، عقل و قواي ميلي و يز »المرء و قلبه

 .كند يمكه به بحث ما هم ربط پيدا  شود يمو علوم و اعمال قوا واسطه  ها دانشو تمنيات و  ها خواستهبين او و 

 تعميم دادن قلب
قلب  ،»بينَ المرء و قلبهيحولُ « داگر كسي بتواند براي اين سه جامعي درست كند، يك مطلب است يعني بگوي 

، كه اگر بتواند جامعي بگيرد، رديگ يمو هم اعمال قوا را  شود يمهم قوا را شامل و  رديگ يمدر اين جا هم نفس را 

، همان احتمال دوم مقصود است، يعني  ،»يحولُ بينَ المرء و قلبه«اطالقش خوب است به اين شكل كه بگويد كه 

كه در درون وجود او است و وسيعي دارد، از خود اصل او، از قوايي  ي دامنهبين او وجان او منتها جان او، چون 

. رديگ يمر سه احتمال را در بر ه »هبينَ المرء و قلبيحولُ « د، اگر اين را بگويشود يمكه از او صادر  ييها تيفعال

بين او و جان او گاهي  ي فاصله، شود يمعني خداوند بين انسان و جان آدمي فاصله ي »هبينَ المرء و قلبيحولُ «

 جان او است و اماته است. ي همهبين او و كليت 

 



بين انسان و جان  ي فاصلههمين طور  و ؛است »الْخَلْقِ في نُنَكِّسه«ي عقل و ازالهگاهي بين او و قواي او است، 

واسطه  ها آنآدمي يك مصداقش هم اين است كه يعني خودش و قواي آن است، ولي در اعمال و دسترسي به 

 .شود يم

، شود يمعني خداوند بين انسان و جان او واسطه ي »هيحولُ بينَ المرء و قلب نَّ اهللاَإ« هممكن است بگوييم ك

يعني ممانعت از اين كه بفهمد و بداند  يعني عايق شدن و مانع شدن، و ثالثتاً باالعاقه، زالهگاهي باالماته و آخري باال

كه  ميكن يمولي طوري معنا  مييگو يمو بعيد نيست كه چنين جامعي را بگوييم، يعني در واقع همان احتمال دوم را 

جان او است و گاهي  ي همه، گاهي بين ميشو يماحتمال سه و چهار را هم در بر بگيرد، بين انسان و جان او فاصله 

عمال قواي او است، بعيد نيست كه اين شمول را داشته باشد و در اين إاو است و گاهي بين او و  بين بعضي قواي

عام انتزاعي  ي هيآصورت آيه، اگر ما يك معناي جامعي بگيريم كه حداقل اين سه چهار معنا را در بر بگيرد، يك 

، ميكن يميا هدايتش  ميكن يمو اضاللش  ميرسان يمانسان را به ضعف  ديگو يمكه انواعي از آن آياتي كه  شود يم

به نحوي به اين ريشه برمي گردد، اين يك جهت است كه بعيد نيست آن را بگوييم. اگر بگوييم بين اين  ها آن ي همه

جان او، يعني همان اماته، ولي  يعني »هالمرء و قلب َبين« ،سه معنا جامع نيست، ظاهرش همان احتمال دوم است

 بعيد نيست اين جامع باشد و آن دو سه معنا را شامل شود.

 قبل هيآبا  حولي هيآ سهيمقا
قبلي مقايسه كنيم، آن آيه از غرر آيات بود در  ي هيآبعدي بر اساس اين، اين است كه اگر اين آيه را با  ي نكته

كه حداقل در بيست آيه خوانديم ولي گفتيم از ابلغ آيات در  »السرَّ و أخفينَّ اهللاَ يعلَم إ« ،شمول علم خداوند

 آيه شمول دارد با يك ابلغيت ويژه. ها دهنسبت به  و ؛است »يعلَم السرَّ و أخفي« ،شمول عمقي علم خداوند

داوند بر انسان، يعني خ ي احاطهاي است در شمول همان ويژه ي هيآيك  »يحولُ بينَ المرء و قلبه« ماين آيه ه 

 ها نيا ي همهقوا را سلب كند، در حالي كه  تواند يماماته كند و  تواند يمي جامع و فراگير خداوند كه اين حيلوله

، كه اين همان قدرت شود يمرا شامل  ها نيا ي همهوجود دارد، اعمال قوا و توجه به آن قوا و علوم و... را بگيرد، 

 .ديگو يمقيومي خدا را در انسان  ي احاطهني قدرت نافذه ي خدا و ي خدا است، يعنافذه

عالم و  ي همهشناسي است، گرچه آن علم نافذ خدا يك اصل اعتقادي است و انسان ي حوزهالبته هر دو در  

دوم باز  ي هيآاول. در  ي هيآاما آن مربوط به علم نافذ خدا در اعماق وجود آدمي است، در  شود يمجهان را شامل 



ولي در خصوص انسان  رديگ يمعالم را  ي همهتكوينيه و اوصافي است كه  ي عامههم گرچه آن قدرت خدا، قدرت 

اين اجزاء وجود انسان و  ي ذره، يعني در ذره »يحولُ بينَ المرء و قلبه« هاست با يك بيان خيلي جامع و اكيد ك

 قيوميه ي الهي است. ي احاطهو حضور دارد، اين مبتني بر همان يعني واسطه است  »يحولُ«قواي انسان، خداوند 

 لولهيحبا  يالهتصرفات 
ديگر هم اين كه اين حيلوله به يك معنا هميشگي است، براي اين كه اين نفوذ قدرت خدا هميشگي است  ي نكته

ي قوا شود يا  ازالهاما فعليت و شأنيتش هميشگي است، اما بروز اين حيلوله وقتي است كه موت عارض شود يا 

وجود او است، پس بعيد نيست كه اين سه قسم در يك معنا  ي دامنهاعاقه ي انسان از فعاليت و توجه به همان كه در 

كه قدرت خدا را در  شود يمالهي است و شامل بخش زيادي از اين آياتي  ي احاطهجامع شود و اين مبتني بر همان 

 به »هيحولُ بينَ المرء و قلب« و كند يم، يعني خدا در وجود انسان تصرف هدد يمتصرف خدا در وجود انسان نشان 

 .كند يميك طيف وسيعي از اين تصرفات الهي اشاره 

 با ناخودآگاه انسان حولي هيآارتباط 
اما  كرد يم. في الجمله آن را اثبات داند يمدر آن جايي كه علم يا عقل بگويد اسرار نهاني وجود دارد خدا آن را 

خبرهاي نهاني است كه في الجمله از خود شخص  ديگو يم، يسرّ و اخف ميگفت يم، آن جا كرد ينمكيفيتش را اثبات 

كيفيت نهان بودن آن دنياي درون در آيه چيزي  ميگفت يم، اما داند يم، كه خدا آن را هم شود يمهم گاهي پنهان 

عرفاني و فلسفي  يها يتئوركه در  ييها تيفيكيا كس ديگري، عرفا  ي هينظرفرويد يا  ي هينظرنيست، حاال بگوييم 

 قبلي نبود. ي هيآشناختي است در و روان

و اين طور نيست كه  كند يمالقاعده بروز پيدا و اين توانايي هم علي تواند يمدر اين جا هم همين طور است، خدا 

 ازالهو چيزهايي را كه انسان دارد، همان را هم بدون اين كه  ها دانشكه يك علوم و  تواند يممصداق پيدا نكند يعني 

وجود  ييزهايچكه يك  دهد يمكند، مانع شود و نتواند به آن توجه كند و لذا اين هم مثل آن في الجمله آن را نشان 

 .شود يمكه به اين شكل است كه از خود انسان هم مغفول  كند يمدارد و خدا تصرفاتي 

قدرت خدا و اين  ي هيزاوعلم خدا و اين از  ي هيزاو، منتها آن از پردازد يمش به اين دنياي درون اين دو آيه نهايت

 كه چيزهايي ممكن است بر انسان مخفي شود با اين كه وجود دارد.
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