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 مقدمه
 َ إن تَجهر بالقول فَإنَّه يعلَمو« ي فهيشر ي هيآدر بحث زواياي پنهان در شخصيت اولين آيه را مطرح كرديم كه 

است و از آن آيه في الجمله، آن زواياي پنهان و ناخودآگاه را استفاده كرديم گرچه از جزئيات  »السر و اَخفاء

 .شد ينمچيزي استفاده 

 انفال 24 هيآ نييتب
 للَّه استَجِيبوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا«: انفال است  ي سوره 24ن آيه اي كه ممكن است به آن استدالل شود آيه دومي

ولِ ولرَّسإِذَا ل اكُمعا دمل يِيكُمحي وا ولَمأَنَّ اع ولُ اللَّهحنَ ييب رْءالْم و قَلْبِه و أَنَّه هشَرُونَ إِلَيتُح » 

به آن استدالل كرد و در بعضي تفاسير هم آمده است كه منظور  شود يمبه اين آيه هم گاهي استدالل شده است يا 

و مقصود از آيه اين است كه خداوند به مكنونات نفس شما و حتي چيزهايي كه خود شما هم از آن غفلت داريد 

 آگاه است.

علي أنّه مطَّلع علي مكنونات االنسان مما عسي أن يغفَلَ  تنبيه« هكدر بعضي تفاسير اين تعبير آمده است 

ي خداوند بين انسان و نفس او كه حكايت از قرب ستدالل به اين شود كه اين حيلولهممكن است ا و »هعنه صاحب

و معناي قرب او اين است كه حتي چيزهايي كه بر خود انسان هم مخفي است، مورد علم و آگاهي خداوند  كند يماو 

 است كه با اين شكل ممكن است استدالل شود.

 هيآ يكل يمعنا
قبل از اين كه به بحث مفردات و تركيب و معناي كلي آيه و فرقه اي از آيه بپردازيم، به اين نكته مجدداً اشاره 

، آن آيه را در سياق ميكن يمكه روش ما در اين شكل بحث موضوع اين است كه هنگامي كه آيات را مطرح  ميكن يم

، گرچه جهت گيري اصلي ما به سمت آن مبحثي است كه براي آن ميكن يمخودش و در ارتباط با آيات ديگر تفسير 

و مسائلي هم كه مربوط به  ها روشآيه را طرح كرديم اما در عين حال ضمن آن ممكن است اصول و قواعد و 

 .ميكن يمنيز توجه  ها آنشناختي و تربيت و... است، به شناختي و روانانسان ي حوزه



و در واقع نگاهي همه جانبه به آيه خواهيم  ميكن يمهمان طور كه به بعضي مسائل كلي آيه از زواياي ديگر توجه 

و اين به دو دليل است يكي اين كه همان حيث بحث نياز به داشت گرچه روي حيث بحث يك تركيز بيشتري داريم 

كه با ساير جهات مرتبط باشد و جهت دوم هم اين است كه آن قواعد و اصول روان  ميده يماين دارد و احتمال 

 شناختي و تربيتي را كه مستقيم در صدد بحث آن نيستيم، آن را هم عمالً استخراج كنيم و جمع كنيم.

 »امنوا نيالذ هايا اي«مفهوم 
ها قرار گرفته است كه  »الّذينَ آمنوا أيها يا« يانفال آمده است و در عداد تعداد ي سورهشريفه در  ي هيآاين 

 .پردازند يمبه يك دستوري  ها نياهر كدام از 

 زمقدمات ورود در بحث است تا به آن نكات بپردازيم و بعد ا ها نياآغاز آن هم بعد از آن بحث انفال كه 

»نِ االنفاليع ا إ« هسوم آمده است ك ي هيآدر  »سئَلونَكنُونَِنَّمؤْمالْم رَإِذَا  نَيالَّذإِذَا  ذُك و ُمقُلُوبه جِلَتو اللَّه

تُليلَ تيعِما هءياتُه  ُمتهادانًايإِزم  لوعي  هِمبركلَُّونياز تسريري و تعريفي از مؤمنين، بعد از آن حكم شروع  »تَو

و گويا اين مقدمه اي است براي اين كه خطاباتي را متوجه مؤمنان كند،  كند يمذكر  ها آنو اوصافي را براي  شود يم

و دستورات مربوط  ها جنگمربوط به  ها آندر اين سوره شش هفت خطاب متوجه مؤمنين شده است كه بخشي از 

و  »الذينَ آمنوا اطيعوا اهللا و رسولَه و ال تَولّوا عنه أيها يا« هاست و قبل از اين دارد ك ها جنگبله و به مقا

، پس تصويري از مؤمنين در ابتداي آيه باشد يمهم در اين آيه  »الذينَ آمنوا أيها يا« بسومين يا چهارمين خطا

مده است، گويا نوعي ارتباط آ »اءامنُو نَيالَّذ هَايأََ« ببعد از حكم انفال مطرح شده است و بعد هفت هشت خطاب

 »طيعوا اهللا و رسولَهأ« آن تصوير و اين خطابات بعد از آن خطاب ي ادامهوجود دارد، در هر حال در  ها نيابين 

 ي فقرهكه اين » كُميِيحْيلما  دعاكُمللَّه و للرَّسولِ إِذَا  بواْياستَجِءامنُواْ  نَيالَّذهَا يأََيا « هاست كيك خطاب هم اين 

پس دو » تُحشَرون هيإِلَالْمرْء و قَلْبِه و أَنَّه  نيب حُولُيأَنَّ اللَّه  لمواو اع« هدوم اين است ك ي فقرهاول آيه است و 

 نمتعلق اي است كه »و اعلموا  « مو يكي هو للرَّسولِللَّه  بواْياستَجِ « يشريفه آمده است كه يك ي هيآامر در اين 

و يكي هم اين كه انسان در مسير  باشد يم »بينَ االنسان و نفسه اهللا حيلولة« يهم دو امر است كه يك »واو اعلَم«

حركت به سمت قيامت و حشر قرار گرفته است كه يكي مربوط به مبدأ و يكي مربوط به معاد است و امر به علم و 

 .آگاهي به آن شده است



 مورد نظر هيآشاهد سخن در 
است كه چه بسا ممكن است به  »و قَلْبِهالْمرْء  نيب حُولُياعلَمواْ أَنَّ اللَّه و « مدو ي فقرهشاهد سخن ما همين 

آن استشهاد و استدالل شود براي اين كه اين نزديك بودن به اين معنا است كه خداوند به چيزهايي كه خود انسان 

 هم به آن آگاهي ندارد آگاه است.

نيم چه مدلولي را بحث به سمت آن مدلولي كه اين آيه دارد برويم و ببي ي نهيزمبراي اين كه با اين مقدمات و 

و بعد در تركيب و جمع آيه هم  ميكن يمو چه ارتباطي با اين بحث ما دارد، ابتدا مفردات آيه را مالحظه  كند يمافاده 

است كه اين بحث اول است، در اين  »اعلَمواْو « ر. اما وارد مفردات كه بشويم اولين بحثمان دميپرداز يمدر نهايت 

 .ميكن يماشاره  ها آند دارد كه در اين جا به طور اختصار به مبحث اول چند نكته وجو

 .مفهوم علم1
يك نكته خود علم است كه در اين جا امر به آن تعلق گرفته است يعني برويد آگاه شويد و بدانيد، به همان  

مفهومي كه علم دارد كه دانايي كه يكي از كيفيات و احوال نفسانيه است، اين امري كه به اين جا تعلق گرفته است، 

عاني ديگري غير از بعث دارد و يا اين كه در دواعي اصل در امر هم اين است كه داللت بر بعث كند، گرچه امر م

 .رود يممرحوم صاحب كفايه، به كار  تر قيدقديگر بنابر تفسير 

. بعث شود يمآن بر همان معناي بعث يا داعي بعث حمل  ي هياولاما در هر حال وقتي كه اطالق امر باشد، ظهور  

و خيلي  ميا خواندهكه اين را دراصول  كند يمن سمت دعوت انگيزد و به اييعني بعث حقيقي يعني واقعاً برميهم 

 واضح است.

طبعاً بعثي كه به اين امر تعلق گرفته است، مستلزم اين است كه آن چه كه مبعوثُ عليه است، امر اختياري باشد و 

د بعث نسبت به فعل اختياري انسان باشد كه بعث نسبت به او امكان داشته باشد، بدون اين كه يك فعل اختياري باش

 .داو امكان ندار

فهميد كه علم و آگاهي در  شود يمفهميد و هم به وجدان  شود يمدر اين جا هم روشن است كه هم از اين طريق  

در دست انسان است و انسان  ها يآگاهاختيار خود انسان است كه اگر مطلق هم نگوييم حداقل بخشي از علوم و 

، اين هم مانعي ندارد براي اين كه شود ينمكند. ممكن است كسي بگويد كه مستقيم در خودش آگاهي توليد  تواند يم

اختياريت شيء به اختيار مقدمات آن است ولو اين كه ممكن است كسي بگويد علم يا اعتقاد به طور مستقيم 



امور اختياري به  لي هميشه اختياريت بسياري ازو ،اختيار به آن تعلق بگيرد شود ينماختياري نيست اما مباشرتاً 

 اختيار اختياريت مقدمات آن است.

اختياري است ولو به اختياريت  ي دهيپداز اين جهت است كه در باب علم ما نبايد ترديد كنيم كه امر يك 

اين را حمل بر همان ظاهرش كرد و بگوييم بعث كند شارع و موال به سمت آگاهي و  شود يممقدمات آن و بنابراين 

كسب علم و آگاهي مانعي ندارد، كما اين كه در روايات هم آمده است در معرفت اهللا و معرفت چيزهاي ديگر و بعث 

ث اعتقاد و باور است، در به علم و معرفت شده است و اين كه اين شناخت را در خودتان ايجاد كنيد، اين غير از بح

آن اختياري  نديگو يمكه  اند بودهاعتقاد و باور همين بحث وجود دارد منتها در آن جا دو احتمالي است و كساني هم 

لي در اين جا اين بحث وجود ندارد و روشن است كه و ،نيست يا حداقل اين احتمال و شبهه در آن جا وجود دارد

كه در اعتقاد و باور هم همين طور  ديآ يمبه آن تعلق بگيرد البته به نظر  تواند يم امر اختياري است و بعث حقيقي

است كه خطاب خداوند بعثي دارد نسبت به » و اعلَمواْ« راست ولو به اختياريت مقدماتش باشد. اين يك نكته د

 »تُحشَرون هيإِلَالْمرْء و قَلْبِه و أَنَّه  نيب حُولُيأَنَّ اللَّه « هعلم به اين ك

 يقيحق.بعث 2
كه همان بعث است و بعث حقيقي است و  شود يمبه ظاهرش حمل  ادوم اين است كه امر در اين ج ي نكته

بعد هم اين است كه ظاهرش وجوب است كه از نظر فقهي، اصل در بعث با يكي از توجيهاتي كه در اصول  ي نكته

دمات حكمت است و يا دليل عقل است، با اختالف مباني كه در داللت براي مسئله شده است كه يا وضع است يا مق

 ي همهامر بر وجوب است، اين جا علي القاعده بايد اين را هم حمل بر وجوب كرد و در حقيقت اين جا مثل 

امر تعلق مواردي كه به علم و يا مفاهيمي نظير علم از اين احوال نفسانيه و كيفيت نفسانيه كه اختياري است، وقتي كه 

 اصلش اين است كه حمل بر وجوب شود و نبايد در اين ترديدي باشد مگر اين كه قرينه اي داشته باشيم. رديگ يم

تنها قرينه اي كه ممكن است در مواردي وجود داشته باشد تا از حمل اين واژه بر وجوب مانع شود، اين است  

لفظي داشته باشيم كه اين را بر استحباب يا جواز حمل كنيم يا اين كه مورد از مواردي باشد كه يقين  ي نهيقركه 

الْمرْء  نيب حُولُيأَنَّ اللَّه « هداريم كه وجوب به آن تعلق نگرفته است، كه به نظر در اين جا هيچ كدام نيست، اين ك

قَلْبِه بين انسان و قلبش فاصله بياندازد و اين كه انسان  تواند يمدانستن اين كه خداوند به انسان نزديك است و  »و



و معاد و حشر دارد، اين في الجمله واجب است گرچه ممكن است مراتبي داشته باشد كه  شود يمدر قيامت محشور 

 حمل بر وجوب كرد. شود يموجوب نداشته باشد ولي قاعدتاً 

 حيلوله درجات
و آن اين  دهد يموجود دارد كه از نگاه فقهي يك مقدار اين را تغيير  تر قيدق ي نكتهاين قصه يك  ي ادامهاما در 

است كه علم به حيلوله ي خداوند بين انسان و قلب او و همين طور علم انسان به حشر و قيامت و معاد، اين علم و 

يك علم و  تواند يميك علم متعارف معمولي باشد و هم  تواند يم آن معلوم داراي درجات و مراتب است، هم علم

أَنَّ اللَّه « ددانش علم اليقين و حق اليقين و از آن قبيل مسائل باشد، يعني نوع علم مراتب و درجات دارد و خو

كدام درجات حشر توجه كند، نوع  درجات دارد، اين كه بههم  »نتُحشَرو هيإِلََنَّه أ« اي »الْمرْء و قَلْبِه نيب حُولُي

  ؟حيلوله ي خداوند بين انسان و قلب او يعني چه

گفت كه تقريباً مالزم با اعتقاد  توان يماولي روي اين قصه است كه كمي واضح است و خيلي ساده  ي درجهيك 

ت و علم و به توحيد است و اوصاف كلي خدا است كه يك نوع علم اجمالي نسبت به اين كه خدا آن قدر قدر

همين هم  »نتُحشَرو هيإِلَ« ،باالجمال تقريباً از لوازم توحيد است كه »هالْمرْء و قَلْبِ نيب حُولُي« هعظمت دارد ك

 طور است.

 

گفت كه وجوب دارد و در اين جا  شود ينم تر قيعمشود، علي القاعده در مراتب  تر قيعماما اگر بخواهد كمي  

يعني دو ظهور در اين جا وجود دارد كه بايد بر يكي تصرف  كند يماست كه يك بحث اصولي ديگري مصداق پيدا 

وجوب است ولي موضوع متعلق اين بحث علم است كه داراي مراتبي است كه بعضي از » و اعلَمواْ« رپيدا كنيم، ظاه

اين دو متعلقِ متعلق هم در يك  »تُحشَرون هيإِلَالْمرْء و قَلْبِه و أَنَّه  نيب حُولُي« و مراتب آن قطعاً وجوب ندارد

آن كه برويم  تر قيعمقائل به وجوبش شد اما در سطوح  شود يمحد اجمالي و كلي و ارتكاذي است و اين را 

قائل به وجوب شد گرچه خيلي مستحسن است و در اين جا است كه يا بايد ظهور امر را در وجوب اخذ  شود ينم

هم است و  ها انسان ي همهبر همان مراتبي كه تقريباً مالزم با توحيد است و در وسع  شود يمكنيم و بگوييم اين حمل 

 متعارف نيست. يها انسانچيز غير مقدوري براي 



 حُولُي« هك كند يمگوييم آيه عمق دارد و اين كه دعوت به دانستن اين ويژگي خدا و صفت خدا يا اين كه بايد ب 

قَلْبِ نيب و رْءُولُي« نآن دامنه اي كه اي و »هالْمدارد كه آن را بعد خواهيد ديد، تا اعماق قصه به صورت تفصيلي  »ح

را بايد بر رجحان مطلق حمل كنيد، اين يك » ِعلَمواْ« تهم مراد است، اگر ظهور اين طرف بگيريد كه در آن صور

 .شود يمدقيق فقهي است كه در اين جا مطرح  ي نكته

يا همين  »التَّقويالبِرِّ و علي تعاونوا« نكه چيزي نظير هما مينيب يموقتي كه يك گام جلوتر برويم و دقت كنيم 

. در همين شود يمدر اين جا نيز پيدا  ميگفت يم ها نياو امثال  »للمتَّقينهدي « دقبل در مور ي جلسهمعادله اي كه در 

و به شكلي اين تقابل و تعارض ابتدايي را بايد حل كرد، يا بايد  رديگ يمكوتاه يك ظهور در برابر هم قرار  ي فقره

را از وجوب بگيريم يعني بگوييم مطلق بعث است و يا بايد بگوييم كه بعث وجوبي است و فقط » علَمواْإ« رظهو

علم متعارف و معلومي كه در حدي كه متعارف است و تقريباً مالزم توحيد و اعتقادات است، همان را  ي مرتبههمان 

 .ديگو ينمو بيش از اين  ديگو يم

 راه حل تعارض
 ل و حل اين تعارض يكي از اين وجوه سه گانه است و سه راه حل دارد :در اين جا راه حل اين سئوا 

اخذ كنيم و در متعلق امر و متعلقِ متعلق امر كه در دو  »اعلَمواْ« ييك راه حل اين است كه ما ظهور وجوب .1

را  اش هيبقو  ديگو يممتعارف را  ي درجهدرجه در اين جا است، تصرف كنيم و مقيدش كنيم و بگوييم 

 كه اين كمي بعيد است. ديگو يمن

كه دارد آن را هم دعوت ر عمقي د »هالْمرْء و قَلْبِ نيب حُولُي« هراه حل دوم كه شايد اظهر باشد اين است ك .2

هم همين طور است و علمش هم درجات علم است، و هر چه علم باالتر » تُحشَرون هيإِلَأَنَّه « و كند يم

آيه را به يك درجه اي از معنا محدود كرد، بنابراين بايد راه  شود ينمو مستحسن تر است و  تر مطلوبباشد 

را حمل بر رجحان كنيم، درجات و اعماق معنايي علم و  »ِعلَمواْ« هرا باز كنيم و راه حل دوم اين است ك

 حيلوله و إليه تُحشرون را حفظ كنيم.

راه حل ديگر هم اين است كه بگوييم اين اوامر استعمال در دو معنا شده است، هم در وجوب و هم در  .3

استحباب، يا دو معنا است و يا با دو داعي است، به هر شكلي از تصويرهايي كه در اصول طراحي كرديم 



در همين حال  ودر همان سطح عادي و تيك بار در وجوب استعمال شده اس» اعلَمواْ« هبگوييم ك

 استعمال شده است در رجحان استحبابي و ترجيح در سطوح بعد از سطح متعارف در اعماق قصه.

لبته اين احتمال سوم ا. ميا بايد احتمال دوم را اخذ كنيم و يا بايد احتمال سوم را اخذ كني ديآ يمبه نظر 

وجوب و استحباب دو معنا  مييگو ينمچون چيزي شبيه استعمال لفظ در اكثر از دو معنا است، گرچه 

و ممكن است كسي بگويد به  خواهد يمحال نيست، قرينه اي م ،است اما چون چيزي شبيه آن است

اين دو ظهور را باهم جمع كنم خود اين قرينه است، به جاي اين كه يكي  خواهم يمهمين اندازه كه من 

به دو داعي استعمال  »اعلَمواْ« هبر اين ك مريگ يمو قرينه  رميگ يمرا بگيرم، دوتا را  ظهورهااز اين 

 تعاونوا« ربه رجحان. نظير اين كه د تر قيعمشده است، هم در يك سطحي به وجوب و هم در سطوح 

كه يك احتمال دارد كه در آن  ميا نمودهفقه بيان  يها بحثشبيه آن اين است كه » التَّقويعلي البِرِّ و

 ،تعاون دارد در وجوب ظهور »اتَعاونو« ،همين حالت را دارد »التَّقويعلي البِرِّ و تعاونوا« مجا ه

 شود ينمولي اين دو را  باشد يمهم ظهور در مطلق برّ و تقوا دارد كه مستحبات هم » التَّقويبِرِّ و«

را، البته كمي در اين كه  »التَّقويو« و »رالب« ررا بگيريم و يا ظهو »اتَعاونو« رجمع كرد، يا بايد ظهو

به ذهن  تر يقورا بگيريم نسبت به اين جا اقوي است و ظهور اطالقي برّ و تقوا كمي  »اتَعاونو« رظهو

بر  ي اعانهرا حفظ كنيم و بگوييم  »اتَعاونو« يبگيريم يعن شود يم، ولي برعكس آن را هم ديآ يم

بر واجبات الزم نيست، قرينه اي دارد كه حمل بر  ي اعانهواجبات الزم است و چون در آن جا 

 .شود يماستحباب 

 

كه در ذيل است به استعمال لفظ و امر در  ييها تقابلدر بعضي جاهاي ديگر ما احتمال داديم كه چنين 

و ما مطمئن به اين مسئله  خواهد يمخيلي قاطعي  ي نهيقروجوب و استحباب حل كنيم منتها آن هم 

وع احتمال دوم اظهر است براي اين كه بسيار بعيد است كه بگوييم آيه در يك سطح نيستيم. در مجم

 ندارد. تر قيعمكار به سطوح  ديگو يماوليه 

را حمل بر مطلق رجحان كنيم كه سازگار است كه يك جاي آن واجب است  »اعلَمواْ« دبنابراين باي 

 .شود يمو يك جاي آن مستحب است و در مطلق رجحان استعمال 



 .استعمال اعلموا3
مورد به كار  27در قرآن در  »ِعلَمواْا« هاين است ك ميكن يمكه فقط اشاره اي به آن » اعلَمواْ« رديگر د ي نكته

در اوصاف خدا و مباحث قيامت است يعني در مبدأ و معاد و رسالت  ها آن ي همهرفته است كه جز دو سه مورد 

و يكي هم در  »َاعلموا أنَّما غَننتُم من شيء أنَّ هللاُ من سرّو« هد احكام است كاست، يكي هم داريم كه در مور

 أنَّ ِعلَمواْا« دو دو هم در مور »موتهاواعلموا أنَّ اهللاَ يحييِ األرض بعد « همورد مسائل عالم طبيعت است ك

موارد كه حدود بيست  ي هيبقو  باشد يمرسالت پيغمبر  ي دربارهو يكي دو مورد هم  »الحيات الدنيا لهو و لَعب

 ي واژهاست، البته ما فقط به  ها نيااوصاف خدا و به خصوص علم خداوند و قيامت و امثال  ي دربارهمورد است 

 .ماكتفا كني ميتوان ينم »واعلموا«

كه اين تأكيد و ترغيب اسالم  براي اين كه بخواهيم يك قاعده بسازيم ولي به هر حال يك اشعاري دارد به اين

وجوبي دارد و در بعضي جاها هم رجحان مطلق است، بيشتر متمركز روي  ي جنبهكه در بعضي جاها  »اعلَمواْ« هب

بعد مسائل مربوط به رسالت است، دو سه مورد هم  ي درجهخداوند و اوصاف خدا و مباحث معاد است و در 

 معنوي و اخالقي دارد. ي جنبههم  ها آنچيزهاي خاصي است كه البته 

كه ممكن است بتوان از اين در ترغيب  ييها تياولواين هم برداشتي است كه در واقع از موارد استعمال آن و نوع 

به علم و دانش استفاده كرد، علم و اين كه به چه سمتي علمتان را متوجه كنيد و اسالم بر چه تأكيدي دارد كه اين 

استفاده كرد و تا حدي يك اشعاري دارد  شود ينمي در آيه است و چيز كلي از اين بحث هم في الجمله يك اشعار

يك استنتاج نهايي در  شود ينماين است اما با اين  ها تياولوكه مورد توجه است و  ييها نهيزمبراي اين كه 

 هم سازگار است.كه اسالم ما را به آن دعوت كرده است داشته باشيم گرچه البته با قواعد  ييها تياولو

 علم يجستجودر  ها تياولو
و به علم به آن  ميا شدهاستفاده كرد كه در واقع در اولين اولويتي كه ما به آن دعوت  توان يمبنابراين از اين  

بعد  ي رتبههمان خدا و اوصاف الهي است و بعد هم قيامت و رسالت است و چيز هاي ديگر هم در  ميا شدهدعوت 

وجود دارد، اين استنتاج در اين » َاعلمواو« ره خاطر تأكيدي كه در اين جا وجود دارد و تكراري كه دب رديگ يمقرار 

 .تجا درست اس



ما اين نتيجه را بگيريم در اين  شد ينماشعار و تأييد است براي اين كه صرف اين اگر بود  مييگو يمولي اين كه ما 

 ها آندر مقام تحصيل علم به اين شكل است، ولي چون ساير قواعد هم با اين سازگار است و لذا با  ها تياولوكه 

به صورت يك امر مستدر در بيايد كه اولويت دانش بشر و علمي كه خدا ما را به آن دعوت  شود يماين مسئله 

 يها نگرشهاي احكامي يا جنبه هاي ، علم به مبدأ و معاد و رسالت است و چيزهاي ديگر هم با همين جنبه كند يم

 با آن نگرش الهي است. »موتهايحييِ األرض بعد « داخالقي يا اين كه نگرشي كه به طبيعت دار

گفت كه در واقع  شود يم» َاعلمواو« ل، از موارد استعماميا شدهاين چهار قلمرو است كه ما در آن دعوت به علم 

اشعار در اين آيه وجود دارد نه بيشتر براي اين است كه به  ميگو يمين كه اين چهار پنج مورد اصلي است، منتها ا

به قضاوت نهايي دسترسي پيدا كرد  شود ينمتنهايي استعمال اين و متعلق اين بدون ساير موارد ولو بدون اين واژه 

كه اولويت علم و آگاهي كه  شود يممنتها در اين جا البته با ساير قواعد و ادله هم اين برداشت يك برداشت درستي 

 همين ترتيبي است كه بيان كرديم. ميا شدهما به آن دعوت 

 

 

 نيددر  ها تياولونظام 
اعتقادي در هر سه بعد اعتقاد و اخالق و  يها تياولواخالقي و  يها تياولوحكمي و  يها تياولوما نظام 

دات و اخالقيات و احكام چيزي داريم كه بيش از اعتقا يها تياولواوصاف و همين طور اعمال با نگاه فقهي، نظام 

 آن چه كه االن در كتب ما موجود است، نياز به كار دارد.

در فقه و احكام بحث تزاحم وارد شده است و اين كه در مقام تزاحم اعمال و واجبات يا محرمات ما بايد اهم را  

ت كه تا اين حد كبروي درست است اما اين كه اهم عقلي است و در فقه هم آمده اس ي قاعدهانتخاب كنيم و اين يك 

بندي واجبات را بدانيم و مستحبات را بدانيم و محرمات و ن نيازمند به اين است كه هم رتبهو مهم چيست، اي

وقتي كه اين واژه با آن واژه تزاحم پيدا كرد، بتوانيم اهم و مهم را  ها آنمكروهات را بدانيم و در درون خود 

، انواعي از تزاحم داريم، اهم مقدم كند يمم يا محرم و محرم و هم واجب و محرمي كه با هم تزاحم پيدا تشخيص دهي

است اما كدام اهم است و كدام مهم است معموالً اين امر يك حدي از آن در حد محرمات، كبائر و صغائر آمده است 

 و در واجبات مثل نماز و... روشن است.

 



به لحاظ مصداقي جاي بحث بيشتري دارد.  ها نيابندي خود صغائر يا در واجبات درجه در اما در خود كبائر و 

 ي حوزهاين يك بحث است كه در فقه تا حدي در احكام آمده است و نياز به كار بيشتري دارد اما از فقه كه در 

با كدام است و چه  ها تيواول، اين جا خيلي كمتر كار شده است، ما اين فضائلي را كه مي شماريم، مييآ يماخالق 

 كمتر كار شده است. ها نياو يا رذائل هم همين طور، كه  ؟نظام اولويتي دارد

مقداري با دشواري  ميشو يمتر لي گاهي وقتي ريزو ،تا يك حدي واضح است شود يمدر اعتقادات هم كه وارد  

يك كاري است كه نياز به تكميل دارد و در هر سه قلمرو و حتي در  ها تياولو. اين تعيين نظام ميشو يممواجه 

 قلمرو فقهي هم نياز به بست بيشتري دارد و در آن دو قلمرو ديگر باز كمتر كار شده است.

 دهيالعقاالخالق و فقهباب فقه
 شود ينمو گاهي  رديگ يمتعلق  ها آنفضائل و اعتقادات از حيث اين كه رفتارهاي دروني ما به  ي حوزهما در 

كه  ميكن يمباهم جمع كرد بايد ببينيم كدام اولي است و بر همين اساس است كه ما دو باب جدي و جديد فقهي فكر 

نطق جدي هم دارد كه يكي همان بايد گشوده شود و سوابغ و ريشه هاي آن هم در تاريخ فقه ما وجود دارد و م

العقيده است و در واقع يعني آن فعل اختياري جوانحي كه به كسب فضائل يا اجتناب از يكي فقهاالخالق است و فقه

كه در آن صورت اگر در آن جا جايي  رديگ يميا آن فعل باور كه به اعتقادات و معتقدات تعلق  رديگ يمرذائل تعلق 

 رديگ يمتعلق  ها نيافعل اختياري به بنابراين از حيث اين كه  ؟جمع نشد، كدام اهم است و كدام بايد زودتر اقدام شود

 رنديگ يمهم در معرض همين بحث قرار  ها نيابا واسطه در واقع 

در وصول ما به  ها نيابه لحاظ اهميت  ها نيابندي مين بحث اول است اين است كه رتبهدوم كه مبناي ه ي نكته

در سعادت بين  ها نيابندي در نقش تبهعاً يك رخداوند و تقرب ما به خدا و سعادت ما مشخص شود و اين جا طب

كه تزاحم بينشان متصور  شود يم، جايي رديگ يمتعلق  ها آنقابل تصور است و از حيث اين كه فعل ما به  ها نيا

 است.

 .دمهم در آن بو ي نكتهبود كه سه چهار تا » َاعلمواو« رپس مبحث اول ما د



 حولي يشناسمفهوم 
داريم كه تا حدي كه االن به لحاظ مفرد است و اين كلمه و واژه ارتباط دارد عرض  »حُولُي« ريك بحث هم د 

 به اين بحث هم برخواهيم گشت. ميرس يم، و يك مقدار وقتي كه به تركيب آيه ميكن يم

 

و تا حاال چند اصل و معاني دارد ولي يكي از معاني آن همين  رسد يمكه به مصدر حيلوله  »حالَ يحولُ«اين 

 ند،يگو يم »واعتَرَض بينَ شَيئين حجزَ« يدر لغت به معنا »حالَ يحولُ«، رسد يماست كه به حيلوله  »حالَ يحولُ«

، اين است كه يك چيز »واعتَرَض بينَ شَيئين حجزَ« يبه معنا شود يمكه با بين هم متعددي  »بينَ شَيئينحالَ «

دو چيز قرار  ي انهيمدو چيز قرار بگيرد و آن دو را از هم منفصل كند، امر سومي كه در  ي انهيمسومي بيايد و 

بينَ  تَوسطَ ما« ي، حائل يعننديگو يمو حائل  نديگو يم، به آن حالَ و حيلوله كند يمرا از هم جدا  ها آنو  رديگ يم

 تعابيري است كه در لغت آمده است. ها نياكه  »اآلخركُلَّ واحد منهما عنِ  شيئين و تخَلَّلَ بينَ شيئين و فَصلَ

، حجز و نديگو يمتا اين جا چيز روشني است و بحث لغوي خاصي هم ندارد، حاجز بين شيئين را حائل 

و حاله هم به اين معنا به كار رفته است و در قرآن هم به اين معنا  نديگو يماعتراض و تخلُّل بينَ الشَّيئين را حيلوله 

أَنَّ « محضرت نوح آمده است و يكي ه ي قصهاست كه در  »الموج بينَهم حالَ« يدر دو جا به كار رفته است كه يك

 ُولُياللَّهح قَلْبِ نيب و رْءست.ا »هالْم 

 لولهيحانواع 
، ما دو نوع حيلوله داريم : يكي حيلوله ي ديكن يمحيلوله همان طور كه از همين دو كاربرد اين ماده مالحظه 

فراوان است، البته همين حائل  مييگو يم، كه جسم است و حائل كه »بينَهم الموج حالَ« همادي و جسماني داريم ك

كاري به آن  مييگو يمو وقتي كه حيلوله  كند يمپنهان  به لحاظ اين كه آن طرف را از شما نديگو يمرا گاهي حجاب 

و جهات ديگر نيست، فقط توسط شيئي بين شيئين و جداسازي اين امر واسط  شود ينميا  شود يمنداريم كه پنهان 

 ميان اين دو شيء، كه اين در حيلوله مقصود است.



 حيلوله جسماني
و استعماالتي از  »بينَهم الموج حالَ« رجسماني دارد كه دحيلوله يك مفهوم و يك مصداق محسوس و مادي و 

ي غير مادي است و بدون هي معنوي است و حيلولك نوع حيلوله هم داريم كه حيلولهاين قبيل آمده است، اما ي

رء و بين الشيئين كه م ةي خداوند است و حيلولند كه اين جا حائل و فاعل حيلولهترديد در اين آيه اين حيلوله خداو

 قلب است، آمده است.

بدون ترديد اين حيلوله، حيلوله ي مادي و طبيعي نيست، به خاطر دو قرينه كه يكي همان عدم جسمانيت  

خداوند است و يكي هم عدم جسمانيت خود قلب است كه حقيقت و روح انسان باشد كه بعداً در مورد آن صحبت 

ه تجرد خداوند كه مستند به قرائن قطعي و روشن و واضح و بدون اول است ك ي نهيقرخواهيم كرد و اوضع آن همان 

 »بينَهم الموج حالَ« يي حيلولهيحولُ به معنا ديگو يمي متصله است كه عقليه و لبيه ي نهيقرترديد است، آن 

نيست، يحولُ هيچ يك از آن مراتب ماديت و انواع موادي كه متصور است، نيست بلكه يك حيلوليت غير مادي 

 است.

 يماد ريغ لولهيح
هم  »علي عرش السماء نَّ اهللاإ« ربنابراين حيلوله در اين جا حيلوله ي معنوي و غير مادي است. كما اين كه د

او و استيالي او و استقرار او كه معاني استواء است، اين  ي احاطه و »شلي العرِستواء اهللا عا« م،ييگو يمهمين را 

ولي يك نوع  »علي كرسي الملك يستوا« مييگو يمكه  »علي كُرسي يِستوا« هيك نوع جسماني داريم ك

در اين معنا به كار گرفت. اين تا اين  شود يمبه كار گرفت كه آن را با قرائن لبي يا لفظي  شود يماستواء معنوي هم 

 جا نظير آن جا است و در اين جا هم حالَ به معناي حيلوله ي معنوي است.

 حوليدر  يمجاز اي يقيحقاستعمال 
منتها يك سئوالي كه در اين مبحث دوم در يحولُ وجود دارد و در واقع يك سئوال ادبي و لغت شناسانه است و 

ِستواء ا« اتأثيراتي هم دارد اين است كه استعمال اين حيلوله در اين حيلوله ي غير مادي يدر تفسير و جاهاي ديگر 

يا اين استواء در غير مادي و از اين قبيل چيزهايي كه در قرآن هم وجود دارد، اين استعمال  »اهللا علي العرش

  ؟حقيقي است يا مجازي



كه  ييها واژهو در يك  ميرو يمر است ولي گاهي جلوتر در اين جاها كمي ذهن با اين كه حقيقي باشد مساعدت

، البته رماء يك مقدار نزديك به استواء و استيال و حيلوله ديآ يم »ميلكنَّ اهللا ر«يا  ديآ يم »يد اهللا«يا  »عين اهللا«

از اين قبيل كه براي تجسم  ييزهايچاست و  »يد اهللا«و... است، ولي چيزهايي كه از اين نوع وضوح ندارد مثل 

، طيفي هم دارند اين رنديگ يمدر واقع در دو گروه قرار  ها نياكردند.  ثگاهي تشب ها نياخدا، مجسمه هم به 

. در حيلوله و استواء رود يمدر امور جسماني است ولي در امور معنوي هم به كار  اش هياولكه كاربرد  ييها واژه

 ممكن است به آن وضوح نباشد.

 مصداق مادي و معنوي مفاهيم
عالوه بر اين دو گروه ما گروه ديگري هم داريم كه مثل علم و مثل قدرت است كه تقريباً سه گروه از اين مفاهيم 

گفت كه سه گروه  شود يممصداق مادي و معنوي براي آن تصور كنيم، البته طيف دارد ولي اجماالً  ميتوان يمداريم كه 

يك  و رود؛ يمو عين است و اعضا و جوارح است كه در مورد خداوند يا مجردات به كار  است، يك گروه مثل يد

 است. ها نيايك گروه هم مثل علم و قدرت و امثال  و ؛است ها نياگروه هم مثل همين استيال و حيلوله و امثال 

در انسان است علم  بعث شده است براي ذات معاني و علمي كه ها نياظاهراً در گروه سوم ترديدي نيست كه 

ظاهراً جزء  ها نيا، شود يمو با اعضا و جوارح به كار برده  شود يمحصولي است و علمي است كه با مغز انجام 

كه در مورد خدا استعمال  ها نيامقارنات معنا است و در سلب موضوع له دخالتي ندارد و لذا مانند علم و مانند 

، بلكه به تعبير مرحوم كند يمگفت كه مجاز است براي اين كه با علمي كه ما اين جا داريم فرق  توان ينم، شود يم

و... همه جزو مقارنات معنا است  ها اهرمعالمه و بزرگاني آن وضع شده است براي ذات معنا و اين ماديات و ابزار و 

منتها در اين جا همراه با يك مقارنات مادي از آن قبيل،  يا يمعانواال علم بعث شده براي معناي حضور الشّي و 

 است.

 

و معنا هم حقيقي است  رود يمولي در جايي هم كه غير مادي و حضوري و غير متغير است در آن جا هم به كار  

 و در اين جا تقريباً در اين خيلي ترديدي نيست.

است كه آن جا يك نوع مجاز است، اين ظاهرش اين  ديآ يمو... باشد، به نظر  »يداهللا«در آن گروه اول هم كه  

بگوييم معناي  ميتوان ينمآن نوعي مجاز است واال  ديآ يمكه ما آن جا يد و... را در معناي قدرت و... ببريم، به نظر 

 حقيقي آن است.



 

به اما در هر دو گروه اول و سوم نظرهاي مخالفي هم وجود دارد، اين كه بعضي در مفاهيمي مثل علم و... قائل  

شناسي است، ولي واضح است كه آن جا علم در فلسفه همين بحث لغت شانيها رهزنتعطيل شدند به خاطر يكي از 

معناي ذات آگاهي دارد كه مقارنات ديگر خارج از معنا است، كما اين كه در يد اهللا هم ممكن است يك معاني 

 معناي حقيقي است ولي اين هم يك مقدار بعيد است. ها نيادرست كنيم و بگوييم 

 دو احتمال در حيلوله
تجسم و... است،  يها بحثو استدالالتي كه در  ميشو يماما در مفاهيمي از اين قبيل كه در كالم هم با اين مواجه 

ال و استيواء و بگوييم كه اين استي شود يماين جا آن دو احتمال محفوظ است يعني هر دو قابل توجيه است، هم 

گفت كه معناي  شود يم، رنديگ يماستواء علي العرش يا حيلوله و مفاهيمي از اين قبيل كه در اين گروه ميانه قرار 

، اين مجاز است و رود يمهمان معاني مادي قصه است و وقتي در حيلوله يا استواء غير مادي به كار  ها نياحقيقي 

ي پيدا كرده است و معناي حقيقي آن يك چيز جامعي شده است كه هر دو را هم گفت كه اين معنا يك توسع شود يم

 شامل شود. كه هر دو احتمال در اين جا وجود دارد. تواند يم

، مجاز لفظي يا مجاز به مييگو يميك طرف را ترجيح داد. البته مجاز هم كه  شود يمپس هر يك از آن دو گروه 

 خود بحث ديگري است كه در اين جا وجود دارد. نحو مجاز سكّاكي، هر دو متصور است كه

همين است و از همين يا گروه دوم است و يا گروه سوم است و جزو گروه اول مثل يد و... نيست، يا  بمفهوم قر

در گروه سوم قائل  ميتوان يمكه در قرب و... ما  ديآ يمجزو گروه دوم است و يا جزو گروه سوم است و به نظر 

به كار برد و مثل علم و قدرت است ولي مثل حيلوله يك  شود يمشويم يعني در قرب غير مادي هم قرب حقيقتاً 

 مقدار دشوار است كه ما به سادگي بگوييم كه از قبيل سوم است و ممكن است بگوييم از نوع اول است. 

در گروه اول و سوم اين طور است ولي در گروه دوم دو اين يك بحث است كه سه گروه مفاهيمي كه ما داريم و 

كه جزء  ميكن يمپيدا  ها آناحتمال در باب آن وجود دارد و در مواردي هم البته مفاهيمي داريم كه يك ترددي بين 

 .رديگ يمقرار  ها گروهكدام يك از اين 
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