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 مقدمه
 عام اقسام موضوعي است و ناظر به تربيت و مباني تربيت است.مباحث تفسير ما تفسير موضوعي به معناي 

است، البته  يشناس انساني تربيت است و آن هم مباني مبان ي حوزهكه به آن خواهيم پرداخت در  اولين مبحثي 

و ريزتر  تر يجزئبه قضاياي و بيشتر  ميرو يمفلسفي و كلي به آن شكل  يها يشناس انسانكمتر به سمت 

كه كمتر بحث شده است خواهيم پرداخت، بنابراين بخش اول مباحث  ييها آنخواهيم پرداخت يا به  يسشنا انسان

 ميكن يماست، كه چند مقدمه ذكر  يشناخت انسانر مباني هم فصل اول، مباني تفسير تربيتي ما مباحث مباني است و د

 خواهيم شد. يشناس انسانوارد اولين مبحث در مباحث  و

 يشناس انسانمختلف  يايزوا
 .از زواياي مختلف قابل تصوير و تصور است يشناس انسانيك مقدمه اين است كه 



 

 يفلسف يشناس انسان .1
فلسفي و نظري باشد كه اين انسان شناسي فلسفي است و در تفكرات و  يها روشبا  تواند يمانسان شناسي 

يونان، چه  ي فلسفهمهم فلسفه است، چه  يها بخشديرين هم دارد و بخش علم النفس يكي از  ي سابقهما  ي فلسفه

 اسالمي، كه اين يك نوع انسان شناسي است. ي فلسفه

اسالمي و همين  ي فلسفهيك انسان شناسي فلسفي و نظري با متد و روش نظري و عقالني است و بخشي از 

 .داد يمطور يوناني را به خود اختصاص 

 يعرفان يشناسانسان .2
شهودي و بر اساس شهود و تنظيم مباحث  يها روشي، انسان شناسي عرفاني است كه با نوع ديگر انسان شناس

غير اسالمي و هم در عرفان اسالمي،  يها عرفانطوالني دارد، هم در  ي سابقهاست كه اين هم  شده يمشهودي انجام 

نظري به دو موضوع كه عرفان  شود يمكامالً بحث انسان شناسي مورد توجه بوده است در حدي كه گاهي گفته 

مهم  يها بخشعرفاني هم بخش اخير و يكي از  يها كتابدر غالب  و ؛كه يكي خدا و يكي انسان است پردازد يم

كالسيك  يها كتابعرفان، همين مباحث انسان شناختي است، مثالً كسي تميد القواعد را ببيند، فصوص را ببيند، كه 

عرفان است، آن بخش آخر مربوط به انسان است يا در خود فتوحات مكيه و ساير كتب عرفاني همين است. يكي 

بحث عرفان است و يكي هم آن جايگاه انسان و ابعاد و عظمت انسان است  نيتر مهمبحث وحدت وجود است كه 

هم نوع ديگري از انسان شناسي عرفاني  كه بخش زيادي از مباحث عرفاني را به خود اختصاص داده است. اين

 ديريني دارد و ما در اين جا از ذخائر بسيار غني برخوردار هستيم. ي سابقهاست كه اين هم 

 ديجد يمعنابه  يعلم يشناسانسان  .3
نوع ديگر انسان شناسي داريم كه انسان شناسي علمي به معناي جديد است كه يك بخش مهم آن در روان 

مالً جامعه شناسي و اقتصاد و مديريت و مردم شناسي و خيلي از علوم ديگر در حقيقت به انسان شناسي است ولي ع

گوناگوني كه دارد فرد بارز و شاخص  يها شيگراو  ها شاخهروان شناسي با  يمنته، پردازد يماز زواياي مختلف 

اخير در اين زمينه كار فراواني شده  يها قرندر  و پردازد؛ يمعلمي به باز شناسي انسان  يها روشدانشي است كه با 



در البه الي علم النفس و يا  يمنتهاست و در سابق نيز كم و بيش زمينه هاي روان شناسي وجود داشته است 

مباحث ديگر، ولي به اين شكل مستقل و با اين روش علمي كه امروز مطرح است گسترش علوم انساني مال دوره 

و هم به لحاظ تنوع  ها شاخهم رشد و كمال فراواني دارد، هم به لحاظ تنوع روان شناسي ه و ؛هاي جديد است

 و مكاتب مختلفي كه دارد. ها شيگراو  ها شاخه، با پردازد يمانسان  ي حوزهمكاتبي كه دارد و همه به 

 ينيد يشناس انسان .4
با  ميكن يمديني است كه در حقيقت ما با همين روشي كه در تفسير اتخاذ  يشناس انسان، يشناس انساننوع ديگر 

ببينيم انسان چيست و گزاره هاي مربوط به انسان را به دست  ميخواه يمبه متون ديني،  ي مراجعهروش وحياني و 

 آوريم.

را دارد كه بعضي  اصلي ي شاخهبخواهد در يك قالب علمي قرار بگيرد، حداقل اين چهار  يشناس انسانوقتي كه 

 .شوند يم به شاخه هاي فرعي منشعب ها نيااز 

 يشناس انسان ماتيتقس مالك
كه  ميكن يمانسان را با روش فلسفي و نظري واكاوي  بار كياين تقسيم بر اساس همان روش تحقيق است،  

 .شود يمعلم النفس  ي فلسفه

هم با روش علمي كه شاخه هاي  بار كي و شود؛ يمبا روش شهودي و عرفاني كه انسان شناختي عرفاني  بار كي

و به خصوص روان شناسي در اين جا  رنديگ يممتعددي از علوم انساني به معناي جديد در اين بخش سوم قرار 

، البته ميكن يمبه اسناد تحقيق  ي مراجعههم است كه بر اساس روش وحياني و  بار كي. كند يمجايگاه مهمي پيدا 

آورد ولي عمده اين چهار  شود يمبا روش نقلي غير ديني مطرح كرد كه آن را هم  شود يمتاريخي هم  يشناس انسان

 است. يشناس انسان ي حوزهقسم در 

شخصي و واكاوي درون خود يك  ي تجربهيك دانش برسيم، هر كسي با  ي مرحلهالبته قبل از اين كه ما به 

پايه اي شود براي اين كه از آن در  تواند يم يمنتهخصي است دارد كه آن يك امر ش يخودشناسو  يشناس انسان

 اول است. ي مقدمهاستفاده شود، اين يك موضوع است كه  يشناس روانيا در  النفس علم ي حوزه



 يقرآن يشناس انسان
قرآني است  يشناس انساناست كه موضوع ما در تفسير  و نتيجه اين ميپرداز يمديني  يشناس انساندر حقيقت به 

موضوع را از هر يك از آن شاخه هاي ديگر پيدا كند  تواند يمديني با محوريت متن قرآن است، اما  يشناس انسانو 

 و آن را بر اين عرضه كند.

 

فلسفي و عرفاني و علمي  يشناس انسانديني را از شعب ديگر  يشناس انسان ي رابطهاين به اين معنا نيست كه ما  

متون به  ي مراجعهكه اين روش تحقيق خود را دارد اما در داوري بر اساس روش تحقيق وحياني و بل ميكن يمجدا 

 تواند يمبر اساس تصويري كه از تفسير موضوعي عرض كرديم، هم  تواند يم يابي موضوعديني است اما در مقام 

يگر انسان شناختي بگيرد و مورد د ي شعبهموضوعات را از سه  تواند يمموضوعات را از خود متن ديني بگيرد و هم 

بررسي قرار دهد و اين به دليل اين است كه گفتيم تفسير موضوعي ما در حقيقت هم موضوعي به معناي مشهور 

است و هم موضوعي به معنايي است كه شهيد صدر به آن توجه كردند و يك حالت تركيبي دارد، موضوعات مربوط 

و هم  ميكن يمو بحث  مينيب يمرا  ها آنبه متن  ي مراجعهر مستقيم با به انسان، چون موضوعاتي كه ما به طو

كنيم ولي علم، فلسفه و عرفان كمك  اپيد ميتوان ينمموضوعات پنهاني كه سريع و با مواجه هاي اوليه يا ثانويه 

 شود. تر يقوكه اين موضوع يابي ما  كند يم

 

عظيمت ما از خود  ي نكته يمنتهدر موضوعي به معنايي شهيد صدر هم در واقع موضوع در متن وجود دارد،  

و نهايتاً بايد اين موضوع با يك روش درست اجتهادي  ميكن يمبر متن  ي عرضهمتن نيست بلكه از بيرون گرفتيم و 

 در خود متن هم وجود داشته باشد.

وع چهارم ، به لحاظ نوع تحقيق و روش بحث، از نميكن يمما در اين جا بحث كه  يا يشناس انساندر هر حال  

از خود متن بيايد، يعني موضوع آن  تواند يمهم  يشناخت انسانوعات در واقع موض يابي موضوعاست. اما از لحاظ 

جاهاي ديگر  از جاهاي ديگري گرفته شود و از تواند يمديني باشد و از خود متن به طور مستقيم بگيريم و هم 

 كمك بگيريم براي اين كه موضوع را بررسي كنيم.



 ياخالقاقدام  يمبنا نيتر مهم ،انسان
مباني هر اقدام اخالقي در  نيتر مهمدوم هم اين است كه هيچ ترديدي در اين نيست كه يكي از  ي مقدمه

پايه هاي آن انسان است و لذا باز شناسي انسان و  نيتر مهميا هر اقدام تربيتي و دگرسازي، يكي از  يخودساز

شناخت انسان يك امري است كه اگر ما هيچ تأكيدي هم در مورد آن نداشتيم، در حقيقت در تعليم و تربيت 

براي اين كه خود را  ميده يماقداماتي كه در اخالق انجام  ي همهضرورت و اهميت آن روشن است، براي اين كه 

 ي مادهانسان است و اين ماده،  ها نيا ي همهتا ديگري را بسازيم، متعلق  ميده يمقداماتي كه انجام ا ي همهبسازيم و 

اين امر واضح و روشني است،  كار و در حقيقت متعلق فعل اخالق و تربيت است كه بايد درست بازشناسي شود و

به روايات  ميخواه ينمستيد و در اين جا وجود دارد كه همه واقف ه النفس معرفتدر تعاليم ديني ما هم بحث  يمنته

مطلق است  ها آنكه در روايات آمده است و يا بعضي از  يالنفس معرفتبپردازيم و احتماالً آن  النفس معرفتو بحث 

 .شود يم ها يشناس انسانمطلق است شامل انواع  ها آن ي همهو يا 

اخالقي و تربيتي قرار بگيرد، يعني معرفت النفس  ي استفادهكه در حقيقت در مسير  ييها يشناس انسانالبته  

ديني و اخالقي و تربيتي از  ي بهرهدر جايگاهي قرار بگيرد كه  تواند يم ها نيا ي همهفلسفي، عرفاني و علمي كه 

شامل يك نوع  النفس معرفتن روايات وارد است. اين كه است كه حتماً در آ يا محدوده ها نيابرده شود.  ها آن

ترديد است و شايد چنين  ها آنبشود كه هيچ تأثيري در اخالق و تربيت ندارد، در اطالقش نسبت به  ييها شناخت

شد، طبعاً داخل در اطالقات چيزهايي كه ممكن است در اين بحث تأثير داشته با ي همهاطالقي نداشته باشد، اما 

 .شود يمشامل اين  ها آنجود دارد و شده است، و النفس معرفتآن همه تأكيدي كه راجع به  و النفس معرفت

ني است و در مباني فصل اول مقدماتي كه عبور كنيم، گفتيم بخش اول مباحث تفسير تربيتي، مبا ي نكتهاز اين دو 

. البته تنظيم و ترتيب دقيق اين ميكن يماست كه در انسان شناسي ما يك سلسله موضوعات را بررسي  يشناس انسان

 تغييراتي بكند. ها بحثموضوعات ممكن است در آينده و بعد از پيشرفت 

 انسان وجود يدايناپبخش 
وجود انسان شناسي مورد بحث قرار دهيم، بخش ناپيداي  ي حوزهدر اين جا در  ميخواه يماولين موضوعي كه 

يا اصالحاتي كه  شود يمامروز مثالً ضمير ناخودآگاه يا نهاد گفته  از اصطالحات يريگ الهامانسان است كه گاهي با 

فرويد را بحث كنيم و ببينيم ضمير ناخودآگاه و نهادش با آن  ميخواه ينمبه طور خاص  اآلنما البته  .تفرويد داش



به آن توجه  ميتوان يمدرست است يا درست نيست. گرچه آن هم در بحث ما دخيل است و  گفت يمشكلي كه او 

 كنيم.

وارد آن شويم، بخش ناپيداي شخصيت است  ميخواه يمانسان شناسي كه  ي حوزهاولين مبحث تفسير تربيتي در 

اين است كه آيا چنين بخشي و قسمتي در  سؤالن توجه نداشته باشد. در اين جا كه خود انسان هم ممكن است به آ

مهمي است و  سؤالاين  ؟تأثير آن چيست ي دامنهيراتي دارد و و اگر دارد چه تأث ؟شخصيت وجود دارد يا ندارد

 خيلي تأثير داشته باشد. تواند يمطبعاً هم در تنظيم مباحث اخالق و تربيت 

در اين جا مورد استدالل قرار داد، چند نكته  شود يمقبل از ورود در اين بحث و پرداختن به موضوع و آياتي كه 

 شود :را بايد به عنوان مقدمه بيان 

 ناخودآگاه ريضم
مخفي و  يها هيالخصوص اين مبحث، يعني كه مراجعه كنيم، در  يشناس انسان ي شاخهما به هر يك از آن چهار 

 النفس علمباط دارد، مثالً اگر ما سراغ چيزهاي فراواني پيدا كنيم كه به اين مبحث ارت ميتوان يمناپيداي وجود انسان، 

به قواي انسان و تعدد و تنوع قواي انسان هم به شكل عرضي و هم به شكل  النفس علمكه در  مينيب يمفلسفي برويم 

راوان داده شده است و در بخش كه داد سخن ف مينيب يمطولي توجه شده است و اگر سراغ عرفان بياييم به خصوص 

كه يك  دينيب يمه كنيد مراجع ها نياالقواعد، فتوحات و هر يك از  ديتمهبه خصوص به  اآلنعرفاني كه  النفس علم

بخش عظيمي از اين معارف عرفاني ارتباط با همين مبحث انسان دارد و يك قسمت از آن مباحث هم ابعاد انسان 

تعبير  ها هيالاز آن به  شود يمهم ابعاد طولي و عمقي كه  بار كيابعاد عرضي مقصود است و  بار كياست و در ابعاد 

 .دكر

و تعابير فراواني دارد كه ناظر به اليه هاي طولي وجود انسان  اند گفتهسبعي كه عرفا  فيلطا در اين زمينه مثالً 

طولي دارد و بعد هم به اين معتقد هستند كه اين طور نيست كه در ذهن همه  يها هيالانسان يك  ديگو يماست و 

ناخودآگاه است و به بسياري از  ها آنحاضر باشد و در خودآگاه آدميان وجود داشته باشد، بلكه بسياري از 

 مينيب يمدسترسي پيدا كرد و به سادگي در دسترس نيست و  توان يمآن با تأمالت فراوان و كشف و شهود  يها بخش

كه در فلسفه تا حدي ولي در عرفان اليه هاي شخصيت و ژرفاي وجود انسان كامالً مورد توجه است و در فلسفه 

 هم تا حدي وجود دارد.



مين اليه هاي ناپيدا و ذخائر طبعاً با ه ،استذكار افالطون ي هينظرر عرفان بيشتر است. در فلسفه هم مثالً در اما د 

 يها هيالوجه شده است و در عرفان اين فلسفي خيلي به آن ت يها يتئورشخصيت، حداقل در بعضي  رمكشوفيغ

 است. يا جاافتادهشخصيت يك امر  ي دهيچيپ

 ديفرو يكاوروان
 ي حوزهكه در  مينيب يمجديدتر و علمي شده،  يها دانشعلوم و  ي حوزهاز فلسفه و عرفان، اگر وارد در  جداي

 به اين امر توجه شده است. يشناس روان

است و فرد شاخص در اين عرصه هم خود فرويد است كه معتقد به يك ضمير  يكاو روانالبته بيشتر در  

 ديگو يمناخودآگاه يا نهاد است، به عنوان يك بخش ناپيداي شخصيت، و براي آن اهميت زيادي قائل است و 

شخصيت انسان مثل يك كوه يخي در اقيانوس و دريا است كه بخش كمي از آن پيدا است و بخش زيادي از اين 

 ه زير آب است و ناپيدا است.كو

 يشناس روانعرفاني و به خصوص بعضي كتب  همگام با اين بحث هم حتماً به بعضي كتب فلسفي يا بعضي كتب 

كه وجود دارد، بايد مالحظه  يكاو روانشخصيت به خصوص با نگاه  يشناس روان يكاو روان ي حوزهمخصوصاً در 

 استفاده كنيم. ها آنز كنيم كه بيشتر بتوانيم در مباحث آينده ا

يا نهاد و آن بخش ناپيدا وجود دارد،  ناخودآگاهشخصيت و نگاهي كه به همين بحث  يها يتئورالبته سير تطور 

فرويد در اوج خود است و در متأخرين از فرويد غالباً كمي كاهش پيدا كرده است، هم در اصل آن  ي هينظردر 

 زيادي دارد. يها يكار زهيركه آن نظريه  ها يكار زهيرد و به خصوص در آگاه قائل بوجايگاهي كه براي آن ناخود

در اين بخش ناپيداي شخصيت بحث كنيم، موضوع اولمان اين است كه آيا  ميخواه يمالبته ما فعالً آن چه كه  

باشد و اولين  الوصول صعبا بسيار ناپيدايي و اسرار نهاني در شخصيت انسان كه دسترسي به آن مستقيم نشود و ي

و اگر باشد در آن صورت چندين فرع مترتب بر آن داريم كه آن را  ؟اين است كه آيا چنين چيزي است يا خير سؤال

 هم يك به يك بايد در متن قرآني و ديني عرضه كنيم.

 تيشخصناخودآگاه  ريضمانواع 
 تقسيم كرد  شود يمديگر هم اين است كه اين اليه هاي ناپيدا و ناخودآگاه شخصيت را چند جور  ي مقدمه



 تيشخصابعاد نهان در  .1
يك تقسيم اين است كه ما به يك ابعاد نهان در شخصيت قائل شويم كه به طور مطلق ناخودآگاه و ناپيدا است  

علم به  ميتوان ينم، ولي خودمان ها نشانهمگر از راه عالئم و پيدا كنيم  ميتوان ينميعني ناپيداهايي كه ما هيچ وقت 

پيدا كنيم و يك ناخودآگاه مطلق است كه  ميتوان ينمعلم هم باشد، علم به علم  ي مقولهپيدا كنيم، حتي اگر از  ها آن

 آن را به صورت سهل يا صعب خودآگاه كرد. شود يمقابل دسترسي نيست. اين يك قسم ناخودآگاهي است كه 

 ناخودآگاه ثابت .2
 بار كيبه آن اشاره كرد اين است كه ما  شود يمتقسيم ديگري كه راجع به اين ناخودآگاه و ناپيداي شخصيت 

يك ناخودآگاه يا ناپيدايي است  مييگو يمهم  بار كيناخودآگاه ثابت در درون و در وجود انسان است و  مييگو يم

شده است و آرام آرام  زده پسيي پيدا يها بخشيا  ها يخودآگاهاز طريق خودآگاه پيدا شده است، يعني كه 

دارد كه وقتي  ها خوفو  ها اضطرابو  ها يناكامكه انسان  شود يمناخودآگاه شكل گرفته است. گاهي اين طور گفته 

 .دهد يمآرام آرام برمي گردد و ناخودآگاهي تشكيل  ها نياحل كند،  تواند ينمرا  ها نيا

بنابراين ناپيداي شخصيت يا ناپيداي ذاتي و نخستين است، يا ناپيداي ثانوي است كه از همين جا برگشت پيدا 

 شكل گرفته است. ناخودآگاهكرده است و 

 از جنس غرائض دايناپ .3
غرائض و  ي مقولهاز  تواند يمبخش ناپيدا هم  در اين جا آورد اين است كه اين شود يمتقسيم سومي هم كه 

علم و آگاهي باشد كه اين قسم  ي مقولهاز  تواند يمباشد و هم  ها ييتوانا ي مقولهاز  تواند يمباشد و هم  ها كشش

 به صورت ناپيدا وجود دارد  ها يآگاهاست كه ما علم به علم نداريم ولي اين  ييها يآگاهسوم در واقع 

 

 وجود انسان يدايناپ قتيحق
به آن بپردازيم اين است كه آيا ناپيدايي در عالم وجود ما  ميخواه يمبا اين مقدمات بحث اولين چيزي كه ما 

كه گاهي  ميشو يمترجيح بحث ما اين است كه وارد آياتي  ؟آن چيست يها يژگيوو اگر باشد  ؟است يا نيست



يا  اند كردهيا اين كه عرفا به اين آيات استشهاد  كنند يمفرويد تمسك  ناخودآگاهافرادي به اين آيات مثالً براي بحث 

استشهاد كرد كه شايد ده بيست آيه و دليل قرآني بتوان آورد براي اين كه به نحوي  ها آنبه  شود يمآياتي كه به نظر 

كه دارد و نوع آن ناپيدا  ييها مزيمكانيك ناپيدا و ناخودآگاهي را در وجود آدمي اثبات كنيم. بود و نبود اين ناپيدا و 

آموزشي و تربيتي تأثير دارد و لذا بحث،  يها يطراحدر تقسيماتي كه گفتيم خيلي روي خودسازي و دگرسازي و 

ببينيم كه آيا قرآن در اين زمينه مطلبي دارد يا خير و اگر دارد حدود اين ناپيدا  ميخواه يمبحث مهمي است و ما 

  ؟چيست نديگو يمكه عرفا چيست و نسبتش با آن چه 

 ناخودآگاه انسان ريضمقرآن و 
السرَّ  علَميَ إِن تجْهرْ بِالْقَولِ فَإِنَّه و: «طه است  ي سوره 7 ي هيآاولين آيه اي كه نخستين بحث ما خواهد بود، 

شخصيت، به  ي دهيچيپپنهان و  يها هيالسبع و  فيلطااين آيه از آياتي است كه عرفاي ما هم گاهي براي  »يوأَخْفَ

و اين آيه مورد تمسك قرار گرفته است براي اين كه بخشي از شخصيت انسان ناپيدا است و  اند كردهاين تمسك 

 احياناً خود آدمي هم به آن توجه ندارد.

 براي اين كه ببينيم اين استدالل درست است يا درست نيست، روش بحثمان اين است كه هنگامي كه آيه را

و در نهايت به آن چه كه مستقيم با بحث ما مرتبط است  ميكن يم، نكات پيرامون آن را نيز بحث ميكن يممطرح 

 .ميكن يمو در اين جا نيز تا حدي به همين شكل عمل  ميپرداز يم

 ناخودآگاه ريضم وسوره طه 
تا به خود اين آيه و  ميكن يمطه را مرور  ي سورهطه است. ابتدا آيات نخست  ي سوره 7 ي هيآشريفه،  ي هيآاين 

 :ميكن يمنكاتي كه در اين آيه وجود دارد برسيم و در پايان نكات هم بحث مرتبط با موضوع را مطرح 

در قرآن آمده است كه پيامبر اكرم خود را در دو جا به زحمت  )2( يالْقُرْءانَ لتَشْقَ كيعلَ) ما أَنزَلْنَا 1( هط

كه يكي در هدايت خلق است و يكي در عبادت است، كه آياتي در هر دو مورد وجود دارد و به نحوي  اندازد يم

، هم در بحث هدايت و راهنمايي ما آياتي داريم، هم ندازينكه اين قدر خود را به زحمت  كند يمپيغمبر اكرم را تعديل 

، كه تَشقي در اين »يلتَشْقَالْقُرْءانَ  كيعلَأَنزَلْنَا  َام« ،شريفه هم از همان مقوله است ي هيآدر بحث عبادت، كه اين 

 جا به معناي تعب و رنج است.



 مفهوم اصلي شقي
در اين جا شقاوت به آن معنا مقصود نيست و مالزمش كه تعب باشد  يمنتهمفهوم اصلي آن شقاوت است، 

 .يندازيب: ما قرآن را بر تو نازل نكرديم تا خود را به زحمت  ديفرما يممقصود است. 

 تواند يمحمل بر تعب و زحمت در عبادت نمود كه بيشتر مفسرين بر همين حمل كردند و هم  توان يماين را  

ه و احتماالً بعضي هم ب اند كردهكه غالباً به اولي حمل  شد يمحمل بر تعبي شود كه حضرت در مقام هدايت متحمل 

 دومي اشاره داشته باشند.

كه پاهايشان  ستادنديا يمدر جمع هم شايد گفت كه سه احتمال دارد، يعني هم تعب در مقام عبادت كه آن قدر 

هم تعب در مقام هدايت. ممكن  و كردند؛ يمخاص رنج را بر خودشان تحميل  يها شكلو گاهي هم  كرد يمورم 

دومي باشد و ممكن است جمع كنيم و بگوييم تَشقي هم تعب در است بگوييم مخصوص اولي است و ممكن است 

 عبادت و هم تعب در هدايت است.

 

كه اين كتاب نيامده است تا تعبي ايجاد كند، بلكه اين كتاب بيدارگر و  ديفرما يم )3( يخَشيلِّمن  تَذْكرَةًإِلَّا 

 هوشيار كننده و يادآورنده است، البته براي كساني كه خشيت دارند.

در اين جا تعارضي كه  يمنتهو آياتي از اين قبيل است،  »هدي للمتَّقين« نمثل هما »يخَشيلِّمن  تَذْكرَةً« ناي 

ظاهرش اين است كه شبه تعارضي از آن  »يخَشيلِّمن  تَذْكرَةً« ووجود دارد، وجود ندارد » ينهدي للمتَّق« رد

 قبيل است ولي نه به آن قدرت.

 »يخشي«دو احتمال در باب 
وجود دارد كه يكي خشيت فطري است مثل تقواي  »يخَشي« بدو احتمال در با »يخَْشيلِّمن  تَذْكرَةً« رد 

ن داريم و يك خشيت بعد ين است، ما يك خشيت قبل از تدييكي خشيت ما بعد التَد و ؛»للمتَّقينهدي « رفطري د

از تدياست كه به فكر عاقبت خودش  النفس ميسلر يك آدم است كه د ييها يآمادگن، ن داريم، خشيت قبل از تدي

شريفه آمده است و مرحوم  ي هيآو خشيت فطري است مثل تقواي فطري كه در  زديخ يم است، كه از فطرت پاك بر

 يكي هم خشيت ما بعد التَدين داريم. و ؛كه تقواي فطري است نديفرما يم »هدي للمتَّقين« رعالمه د



 »تذكره«دو احتمال در 
رگري و يادآوري نخستين است ابتدايي است، يعني بيدا ي تذكره: يكي ب تَذكره هم دو احتمال وجود دارددر با

 .آورد يمو او را به سمت دين  كند يمو يادآوري  كند يمكه كسي كه زمينه دارد، بيدارش 

دو  متَّقيناست كه در آن جا هم  »هدي للمتَّقين« نيكي هم تذكره هاي استكمالي و تكميلي است و نظير هما

هدايت هم دو احتمال دارد : كه يكي ابتدايي و  و ؛احتمال دارد : كه يكي تقواي فطري است و يكي تقواي ديني است

 ديگري هدايت استكمالي است.

كه اين دو ظهور باهم سازگاري ندارند، ظاهر تقوا، تقواي ديني است و ظاهر هدايت هم اين  مييگو يمدر آن جا 

اين دو را باهم جمع كرد و در الميزان هم همين طور  شود ينمدر آن جا  يمنته، رديگ يماست كه هدايت آغازين را 

آن را جمع كرد  شود ينمهدايت گري را براي كسي كه تقوا دارد آغاز كند و  خواهد يميعني  »هدي للمتَّقين« ،است

 تكميلي و استكمالي است  و بايد يكي از اين دو ظهور را تصرف كنيم، يا بگوييم مقصود از هدايت، هدايت

هدايت ابتدايي در اين جا مقصود نيست و هدايت  ديگو يمكه  »هدنَا الصراطَ المستَقيمإ« لبه عنوان مثا 

در هدايت  يمنته، شود يماستكمالي مقصود است و يا بگوييم كه هم هدايت ابتدايي و هم هدايت تكميلي را شامل 

كه تقوا  اند فرمودهرا حمل بر تقواي فطري كنيم نه تقواي ديني ما بعد التَّدين. مرحوم عالمه  متَّقينابتدايي بايد ظهور 

 در اين جا تقواي فطري است.

از اين است كه تقوا را حمل بر تقواي فطري  تر آساناين خالف ظاهر است، حمل هدي بر هدايت تكميلي خيلي 

كه آن تقواي ما بعد از  »لذينَ يؤمنونَ بالغَيب و يقيمونَ الصلوها: « ديفرما يمكنيم و علت آن هم اين است كه بعد 

 »يخَشيلِّمن  تَذْكرَةً إِلّا« ،دين است. در اين جا هم چيزي نظير آن است

اگر بگوييم ظهور خشيت، خشيتي است كه بعد از ايمان به خدا پيدا شده است، در آن صورت آن تذكره را بايد 

ابتدايي بپذيريم بايد بگوييم يخشي  ي تذكرهتكميلي و استكمالي كنيم و اگر ظهور تذكره را در  ي تذكرهحمل بر 

 »هدي للمتَّقين« فخشيت فطري است و بايد در آن يكي از اين دو ظهور را تصرف كنيم. در اين جا بر خال



 يفطر يتقواعالمه و 
چندان قابل قبول نيست، در اين جا آن  مييگو يمما  تقواي فطري است و نديگو يمآن احتمالي كه مرحوم عالمه  

نظريه بيشتر قابل قبول است، چون اين خشيت ولو اين كه غالباً خشيت در خود قرآن هم خشيت ما بعد ديني به كار 

 رفته است ولي كاربرد خشيت در خشيت فطري يك كاربرد خيلي آسان و رواني است.

ش كنيم و حمل بر تقواي از آن منصرفداريم كه بعيد است كه  يا هيشرعديگر در تقوا ما يك حقيقت  به عبارت 

گفت كه حتماً شكل گرفته است و  شود ينمفطري و لغوي كنيم ولي در خشيت اين نوع حقيقت شرعيه با اين قدرت 

و  شود يمآغازين را شامل  ي تذكرهاطالق دارد و هم » يخَشيلِّمن  تَذْكرَةً« ماست كه بگويي تر راحتلذا در اين جا 

و هم  شود يم. خشيت هم به معناي عام است كه هم خشيت ابتدايي را شامل شود يماستكمالي را شامل  ي تذكرههم 

 ي هيآكه اين عموم و شمول در اين جا قابل قبول است ولي در آن  شود يمخشيت استمراري و ديني را شامل 

 بقره شايد قابل قبول نباشد. ي سوره

به مناسبت اين كه بحث قرآن شد، جايگاه قرآن  »يخَلَقَ الْأَرض و السموات الْعل ممنْ لًايتَنزِ: « ديفرما يمد بع

 بلند است. يها آسمانكسي است كه خالق زمين و  ي هيناحكه اين قرآن فرود آمده از  كند يمرا بيان 

سماء علو گرفته شده است، پس قيد توضيحي و تأكيدي  مفهومالبته علي در اين جا قيد توضيحي است چون در 

به مناسبت اين كه از قرآن به جايگاه قرآن آمد و مبدأ قرآن  »يالْعرْشِ استَو يعللرَّحمنُ ا: « ديفرما يمبعد  و ؛است

با » يالْعرْشِ استَو يعللرَّحمنُ ا« هك شود يمكه خالق ارض و سماوات است و از همين جا به خود خداوند منتقل 

است كه اين از آياتي است كه از همان صدر اسالم هميشه  »يالْعرْشِ استَو يعللرَّحمنُ ا« نكه در اي ييها بحثآن 

 در كالم مورد بحث بوده است و جزء آيات معدودي است كه بسيار مورد بحث قرار گرفته است.

 فلسفه قدرت و علم خدا در قرآن
كه اشاره به قدرت  »يو ما تحْت الثرََّ نهُمايبالْأَرضِ و ما  يِفالسموات و ما  يِفما  لَه«:  ديفرما يمبعد  

به  ي اشارهبه قدرت و علم خداوند است. در خيلي جاها  ي اشارهبعدي در واقع  ي هيآ، اين دو كند يمخدا  ي مطلقه

به قدرت و به خصوص علم  ي اشارهؤثر و مفيد در مقام تربيت است، اما قدرت و علم خدا و اوصاف خدا، همه م

كه علم شاملي وجود دارد و تنبه  كند يمخدا، اين يك روش تربيتي بسيار جاري در قرآن است كه دائم ما را متذكر 

خداوند تبارك و تعالي، يك روش هشدار دهي و تربيتي است كه در سراسر  ي هيناحبه يك آگاهي و علم شامل از 



 لَه« رمشاهده كرد و بسياري از آيات و سور قرآن به اين نكته تأكيد دارند. در اين جا هم در حقيقت د شود يمقرآن 

آن قدرت خداوند و اتصال عالم به او و مالكيت  »يو ما تحْت الثرََّ نهُمايبالْأَرضِ و ما  يِفالسموات و ما  يِفما 

كافي باشد  توانست يمكه  »الْأَرضِ يِفما « مه و »تالسموا يِفما « م. هكند يمحقيقي و مطلق خداوند را اشاره 

 .»يما تحْت الثرََّ« ماست و ه ها نيان چه كه ميان آ »نهُمايبو ما : « ديفرما يمولي بعد 

 در قرآنسماوات 
در جهتي كه يك درخت پر  »سماء«در مورد سماوات و سماء هم اين كه سماء در قرآن هفت كاربرد دارد، و از 

مشهود ما و تا  يها آسمانو تا  رديگ يمو تا آن جايي كه ابر شكل  كند يمگرفته تا آن جايي كه پرنده پرواز  كشد يم

در قرآن دارد و نوع  گانه هفت. كاربردهاي شش رود يممعنوي  يها آسماننامشهود ما و بعد به  يها آسمان

 دلنشيني هم دارد. يها داستانكاربردهاي قرآن در باب سماء 

 

كه  »يالثرََّما تحْت  و« زبعد با و »نهُمايبا م« وو بعد  »الْأَرضِ يِفالسموات و ما  يِفا م« ردر اين جا تأكيدش ب 

إِن تجْهرْ بِالْقَولِ فَإِنَّه  و«. دموجودات عالم دار ي همهخداوند بر  ي احاطهتأكيدات مضاعفي براي شمول مالكيت و 

يلَمأخف ع رَّ واست. ناپيداي شخصيت يها بخشمورد استشهاد در  ي هيآين ا »يالس 

 يالهحت علم ت ؛اول: انسان نكته
علم خدا را بيان كند  خواهد يمخداوند در حقيقت  ي احاطهاولين نكته اين است كه اين آيه بعد از آن مالكيت و 

و تنبه بخشيدن به انسان به علم شامل خدا همان طور كه اشاره شد يك روش جاري در آيات وحي است و بسيار 

ر اين باشد كه تحت يك علم و آگاهي وسيع هم در خودسازي و توجهات اخالقي مؤثر است كه انسان دائم متذك

 الهي است.

 

و آن اين است كه قرآن براي تربيت  رديگ يمقرار  يتر كالناين روش كلي است كه در حقيقت ذيل يك روش  

اين نظارت و كنترل  يمنتهشدن و اخالقي شدن و خودسازي، تأكيد بر اين دارد كه ما تحت نظارت و كنترليم، 

علَي من  َ كُنت أنت الرّقيبو« ،آن سلسله مراتب علم عام و شامل خداوند است ي قلهد كه در سلسله مراتبي دار



هِم ورائم ونهع لما خَفي دنهايي وجود  گر كنترلرلي در اين عالم داريم. يك ، ما حدود ده نوع ابزارهاي كنت»الشّاه

يعني آن  »الشّاهد لما خَفي عنهم علَي من ورائهِم و الرّقيبَ كُنت أنت و« ،دارد كه همان علم شامل خداوند است

كنترل يك كنترل شامل و فراگيري است كه ممكن است چيزهايي از دسترس كنترل گرها و ناظران بماند ولي در آن 

يك روش مهم در قرآن است كه  ها نظارتو  گرها كنترلاهد بود. اين توجه دادن به جا ديگر هيچ چيزي مخفي نخو

ناظر و محيط و كنترل در قرآن خيلي  ي درجه نيتر يعالنسبت به علم خدا به عنوان  يمنتهبه آن توجه شده است، 

 ديگر هم در آيات مختلف قرآن آمده است. يها نظارتبيشتر شده است، گرچه كنترل گرها و 

و اين روش در قرآن خيلي مورد توجه است و اگر به اول است كه به هر حال اين يك روش است  ي نكتهاين  

كه به اين علم خدا فراوان توجه داده شده است و به شمول علم خداوند و به نفوذ  دينيب يمآيات قرآن مراجعه كنيد، 

اليه هاي مختلف اين روش است. مثالً  ها نياوجود انسان، كه  ي همهعالم و جهان هستي و در  ي همهعلم خدا در 

يا  »الصدور ذات بهإنَّه عليم  سرّوا قولَكُم أو اجهروا بهأ« ،»قول و من جهرَ به أسرَّ من« لاقوا ي حوزهدر 

و... اين آيات خيلي  »لذينََ ينفقونَ أموالَهم بالليلِ و النّهار سرّاً و عالنياا« لاعما ي حوزهخود همين آيه. در 

بعضي آيات علم خداوند به اقوال است و بعضي  يمنته، كند يمآيات فراواني است كه ما را متنبه اين علم خداوند 

وجود انسان است و بعضي به اعمال انسان است و بعضي شمول دارد و بعضي هم علم خداوند  ي حوزهعلم خدا به 

حقايق عالم است، گاهي علم خدا به بيرون انسان است و گاهي به درون انسان است. البته اين آيه مربوط  ي همهبه 

 .ميكن يمانسان است، گرچه احتماالت ديگري هم دارد كه بعد عرض  ي حوزهبه علم خدا است و علمي كه در 

 مفهوم جهر دوم: نكته
است  جهر يعني چيزي كه آشكار اند گفتهطور كه اهل لغت شريفه جهر است، همان  ي هيآدومين نكته و بحث در 

نِ البصر، گاهي براي بصر است و گاهي هم براي سمع است كه غالباً عالسمع  و به درستي ظاهر است، لحاسةِ

و در تجويد هم به اين توجه شده  شود يمبيشترين استعمال جهر در آشكاري براي سمع است كه وصف براي صوت 

 و اخفاء دو وصف اصوات است. است كه جهر

 

ولي  رود يمالبته هم اصوات انساني و هم اصوات حيواني و گاهي هم البته در اصوات غير حيواني هم به كار  

 .رود يمباصره به كار  ي قوهغالباً در اصوات حيواني و انساني است و گاهي هم در بحث 



ر و خفاء است و يك حد اوليه اي دارد كه مرزش پس بنابراين وصف براي صوت است و در مقابل آن همان جه

كه قول جهر  شود يماست و از جايي به بعد گفته  يخف، اين قول تا يك جايي قول شود يماز خفاء در اصوات جدا 

ين هم يك نكته كه مفهوم و ا. تاس ها نياخود جهر مراتب دارد و در مقابلش هم خفاء و سرّ و امثال  يمنتهاست، 

دارد  ءاست و مفاهيمي هم كه در قرآن گاهي گفته شده است جهر يا مفاهيم متناظرش، كه گاهي مثالً ابداكاربرد جهر 

در قرآن جهر و  »ما تُبدونَ و ما تَكتُمون علَمي« و »ن تُبدوا خَيراً أو تُخفوهإ« هو در چند جاي قرآن آمده است ك

سامعه و باصره را هم به آشكار در اين  ي حوزهي به هر حال خيلي اعم از جهر است ول ابداءاست، البته معناي  ابداء

 ، اين مفهوم متناظرش است.شود يمدو قلمرو شامل 

 

 سرَّها يوسف منفَأ« ،متضاد جهر هم در قرآن در مفاهيم متعددي آمده است كه يكي همان سرّ است يها مفهوم 

تضاد است، گاهي سرّ و اسرار گفته  ي عالقهقه هم در مقابلش مضاد براي جهر، عال »القول و من جهرَ به أسرَّ

 در كه »ييخف ما والجهرَ  يعلَم« تاست، گاهي خفاء اس »و ما تَكتمون تُبدون ما« ت، گاهي كتمان اسشود يم

 آيات متعدد به كار رفته است.

 

چند مفهومي است كه  ها نيا، و احياناً مفهوم صدر. دارد يمكه مخفي  »صدورهم تُكنُّ ما« تكتمان يا اكنان اس 

زيادي دارند كه مورد بحث ما  يها تفاوت، البته خود اين مفاهيم رود يمبه عنوان مفاهيم مضاد براي جهر به كار 

 .ها نياو امثال  »يعلنون ام« ليا اعالن است مث ابداءنيست. مفاهيم متناظر هم همان 

 يقرآنخطاب خاص  سوم: نكته
شريفه خطاب به پيامبر اكرم است، غالب آياتي كه  ي هيآشريفه اين است كه در اين  ي هيآسوم در اين  ي نكته

 .شود يممخاطبين  ي همهبحث شمول علم خدا را بيان كردند، مطلق هستند و شامل 

 بهسرّوا قولَكُم أو اجهروا بهإنَّه عليم أ«: خطاب عمومي است، مانند  ميكن يممثالً چند آيه اي كه در اين جا ذكر  

دور ذاتالص«، »رَ بهمهن جم رَّ قول ومأ« ،»ن أسنَجواه م ورَهالس علَموا أنَّ اهللاَ يعلَملم ي«، »ي رَّكُم والس علَم

كه خطابش به شخص پيغمبر باشد، محدود شايد تعداد آياتي  و ها؛ نياامثال  و »لنّه يعلَم الجهرَ منَ القوإ« ،»جهرَكم

در مقام بيان شمول علم خدا،  »إِن تجْهرْ بِالْقَولِ و« ،باشد و وجه اين كه در اين جا خطاب به شخص پيغمبر است



 و »يالْقُرْءانَ لتَشْقَ كيعلَا أَنزَلْنَا م« ،يك جهتش اين است كه سياق آيات همان سياق بحث خود پيغمبر اكرم است

 .ها نياامثال 

 علم خدا تيشمول چهارم: نكته
، در حقيقت آن فرد بارز كند يميك نكته هم ممكن است اين باشد كه شمول علم خدا را كه به پيغمبر اكرم بيان  

كه در  ديگو يماسرار و نهان و آشكار او شامل است، اين به نحو بليغي  ي همهعلم خدا به  ديگو يمو اتم انسان را كه 

موجودات ديگر هم مشمول همين شمول علم خداوند هستند، اين هم يك نكته است كه در اين جا  ي همهواقع 

 تفاوتي كه با آن جا دارد.

 مفهوم قول پنجم: نكته
صوت تا به قول  يمنتهاصوات است  ي مقولهديه است. قول از بعدي قول است، ب در اين جا باي تع ي نكته

، صوت چيزي است كه از شود يمعام و خاصي و جنسي و فصلي به آن بدهيد اين طور برسد اگر يك حالت 

و گاهي توليد  كند ينم، اين صوت گاهي توليد حرف شود يمخارج  يشعور يذانساني يا حيواني و موجود  ي حنجره

، توليد حرف هم گاهي تك حرف است و گاهي حروف مركبه است، تركيب حروف كه شد، در آن كند يمحرف 

، اين هم گاهي همان است كه در ادبيات خوانديم و محمل و مستحمل دارد، لفظي كه در واقع شود يمصورت لفظ 

 قول. شود يممعني دارد 

 مركب يصوت :قول

قول است  ي هياولشده است و داراي معنا است. اين مفهوم قول در واقع صوتي است كه از حروف مركب تشكيل  

همان  اش هياولكاربرد قول در مفردات هم آمده است كه حدود شش يا هفت نوع كاربرد دارد. قول در معناي  يمنته

، كه اين گاهي جهر دارد، گاهي اخفاء دارد. وصف جهر و اخفا هم وصف صوت شود يماست كه از حنجره خارج 

، جهر و اخفا صفت بالذات قول نيست، چون ما گفتيم جنس قول صوت شود يمعارض بر قول هم  يمنتهاست، 

حرف دار مركب معني دار است، و اين جهر و اخفا صفت براي قول نيست بلكه صفت براي جنس است يعني صوت 

نس و حيوان است انسان ماشي است، اين مشي در حقيقت همان صفت ج مييگو يماست، اين مثل اين است كه وقتي 

 نسبت داد. شود يمكه به نوع هم 



البته در اين جا مجاز هم نيست، براي اين كه جنس و فصل و نوع وحدت دارند و اين جا هم مشابه همان 

در تحقق يكي هستند، اين قول است. قول  ها نياآن وصف اعم را به اين هم نسبت داد، چون  شود يموحدت دارد، 

 جهر و اخفا دارد، بعد تعميم پيدا كرده است.

 قول يمعنا ياصلهسته 

و از آن  شود يمقول با اين معنا كه آوايي است كه از حنجره خارج  يمنتهاصلي معناي قول است  ي هستهاين 

ت الذي يخرُج منَ صو« ،قول شود يمحروف است و معنايي دارد، اين  ي شدهو تركيب  شود يمحرف توليد 

اوليه به  ي هستهقول از اين  يمنته، شود يماين تعريف قول كه  »يالحنجره و مرَكَب منَ الحروف و وضع لمعن

قول است، ولي اين  ي هياولتعميم پيدا كرده است، اين صوت مركبي كه داراي معنا است اين معناي  چند معناي ديگر

قول گفت، اين  شود يممفاد ممكن است كه در نفس ما جريان پيدا كند و حالت حديث النفس پيدا كند كه آن را هم 

ما آرام و ساكت، ولي همين  ي حنجره، اصالً زبان و كند يمقول است، چيزي كه در نفس ما جريان پيدا  ي هياولتعميم 

، بدون اين كه زبان و حنجره اي به حركت دربيايد، و بدون اين حديث النفس ميكن يمالفاظ را در ذهن خودگوئه 

 ، كه اين يك تعميم است.اند گفتهكه به آن هم قول  ميكن يم

يك تعميمي به قول كتبي داده شده است، اين قول نفسي است، كه در اصول هم همان كالم نفسي كه گفته  

 .اين است و يكي از معاني آن اين است شود يم

، زبانش را ديگو ينم، نويسنده اي اصالً سخن شود يمتعميم دوم اين است كه قول به چيزي كه مكتوب است گفته 

 كه اين قول مكتوب است، كه اين تعميم دوم است. سدينو يمولي با قلم  آورد ينمهم به حركت در 

حنجره، يا به شكل غيبي، يا احياناً با ابزار و  ي واسطهولي نه با  شود يمتعميم سوم آن صداهايي است كه توليد 

 قول گفت. شود يمجديد، كه به آن هم  يها يتكنولوژادوات و 

چون اين قول مبتني بر يك رأي و عقيده است، هميشه معني  شود يمتعميم چهارم اين است كه قول گاهي گفته 

يك معرفتي و يك تصوراتي، گاهي گفته  و ظرفي است براي كند يمدار است يعني يك مفادي را با خودش حمل 

 نه اين ظرف زباني، كه اين هم تعميم ديگري است كه داده شده است. شود يماست قول به خود آن مظروف گفته 

را شامل  ها نيا ي همهبا اين تعميمات اصطالحات مختلفي پيدا شده است و گاهي هم البته قول ممكن است  

را آورده است، البته نه به اين تحليلي كه من عرض  ها نيااست، مفردات هم شود. اين هم يك لغت شناسي قول 

 ولي در لغت آمده است. كنم يم



اين تعميمات انجام شده است و شايد مجاز هم نباشد، وقتي كه ما قول را در قول حديث النفس يا كتبي يا توليد  

هم اصطالحات جديدي  ها آن، شود يمنظر به كار برده يا قول به معناي رأي و  ميبر يمبا اعجاز و... به كار  ي شده

به  ها نيااست كه حقيقت هم پيدا كرده است و كاربردش هم كاربرد حقيقي است و احياناً گاهي هم قول در چند تا از 

 .رود يمطور جامع به كار 

داشته باشيد، و نكته و مفاهيمش را توجه  ها نيااين هم مفهوم قول است كه جايگاه قول و صوت و ارتباطش با 

قطعاً قول شامل معناي  ؟مقصود از قول كدام است »ن تَجهر بالقولفإ« راي كه در اين جا وجود دارد اين است كه د

و اين قدر متيقن آن است، كه اعم از آشكار و نهانش و درجات  شود يممعناي لغوي است  ي هياول ي هستهاول كه 

 مختلفي كه دارد، كه در حقيقت قول صوتي است.

 قول حديث نفس 

به  شود؟ يمو يا به معناي رأي و نظر هم  شود يمو كتبي هم  النفس ثيحداين است كه آيا شامل قول  سؤالاما  

بشود، اما شامل رأي و نظر  تواند يمشود، شامل كتبي هم  النفس ثيحده امكانش وجود دارد كه شامل ك ديآ يمنظر 

 .شود ينمو... 

آمده است و بايد چيزي باشد كه صفت جهر بتواند به آن تعلق بگيرد، قدر  »ن تَجهرإ« ابراي اين كه در اين ج

عني علن دارد ي خفا و النفس ثيحدون در آن حديث النفس هم خود متيقنش همان قول به معناي اولي است ولي چ

 .رود يمو  ديآ يماست كه  يا سربستهيث النفس هاي خيلي آرام و ما حد يها النفس ثيحددر دنياي درون ما، گاهي 

بگوييم به نحوي آشكار است، با اين  شود يمخيلي جدي و اساسي است كه  يها النفس ثيحدولي گاهي  

و در كتبي هم همين طور، ولي اگر بخواهيم كسي خيلي هم تسليم اين  شود يممالحظه ممكن است بگوييم شامل آن 

آن دو قسم ديگر را شامل شود و  تواند يمو حداكثر  شود يمنشود بايد بگوييم كه قول فقط معناي اوليه را شامل 

 شامل شود. تواند ينمبيش از آن را اين آيه 
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