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مقدمه
الزمه انسانیت ،به کار بستن اصول اخالقی و قوانین عملی است که به سعادت انسان در دنیا
و آخرت منجر شود قرآن کریم برنامهای برای ه.ایت ابناء بشر و تضمین همین سعادت است و
این مهم به بهترین نحو در این کتاب صورت گرفته است و دارای امتیازات و اختصاصااتی اسات
که آن را از سایر کتب آسمانی ج.ا میسازد بهرهگیری از این کتاب مق.س و دریافات معاار
بلن .آن نیز متوقف بر برخورداری از مجموعهای از امور اسات کاه هار یاك باه نحاوی در فهام
صحیح آن نقم داشته و نتیجه بیگاانگی از آن اماور ،دور شا.ن از محتاوای بلنا .ایان کتااب
ارزشمن .است آشنایی با محکم و متشابه از جملاه ایان اماور اسات ایان مطلاب دارای چناان
اهمیت و ارزشی است که هر مفسری توجه به آن را بارای خاود الزم دانساته و غفلات از آن را
موجب وی.ایم انحرا در تفسیر قرآن کریم میدان .این کتاب کاه های گوناه ناهمااهنگی در
آیاتم وجود ن.ارد (نساء )70/دارای آیات محکم و متشابه است (آل عمران)5/؛ از ایان روسات
که نظر استقاللی به آیات متشابه در تفسیر قرآن ،انسان را از مسیر فهام صاحیح قارآن کاریم،
منحر میسازد به نظر می رس .بسیاری از نحلهها و انشعاباتی که در میاان امات اساالمی باه
وجود آم.ه ،در اثر ویروی از آیات متشابه بوده است
محققان بر این باورن .که اگر از ب.عتها و مذاهب و اهوا باطل و فاس .که فرقاههاایى از
مسلمانان را منحر نموده آمارگیر شود و مذاهبى را که بع .از رحلات رساول خا.ا (ص) در
اسالم -چه درباره معار اصولى اسالم باش .و چه در باره فارو احکاام آن -و.یا .آما.ه ،ماورد
دقت قرار گیرد ،دی.ه خواه .ش .که اکثر این انحرا ها به خاطر ویارو آیاات متشاابه قارآن و
تأویلهایى بوده که از ویم خود و ب.ون ما.ر بارا ایانگوناه آیاات کاردهانا( .طباطباایی،
5155ق ،ج)15 :9
آیه بیست و چهارم سوره انفال که می فرمای« :.یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ ولِلرَّسُولِ إِذَا
دعاکُمْ لِما یحْییکُمْ واعْلَمُوا أَنَّ اللَّه یحُولُ بینَ الْمرْءِ وقَلْبِهِ وأَنَّهُ إِلَیهِ تُحْشَرُونَ» ،یکی از بلیغتارین
و جامعترین آیات متشابه است که مشتمل بر معار عقلی ،اعتقادی ،اخالقی و تربیتای اسات و
معرکه آراء مفسّران و ان.یشمن.ان ش.ه است (معرفت5159 ،ق ،ج )010 :9سؤال اساسای ایان
است که مفاد آیه حیلولت (واعْلَمُوا أَنَّ اللَّاه یحُاولُ باینَ الْمارْءِ وقَلْبِاهِ) باا تکیاه بار آراء عالماه
طباطبایی چیست؟ و آیا ارتباطی میان مفاد آن با اعتقاد به نظریه جبرگرایی در رفتارهای انسان
وجود دارد یا خیر؟ و معنای حیلولت خ.اون .بین انسان و قلب او چیست؟
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این وشوهم از نو مطالعه تحلیلی است ابت.ا داده هاا باا جسات و جاوی کلیا .وایه هاایی
مانن .حیلولت و قلب از منابع تفسیری از جمله تفسیر المیزان جمع آوری و سپس مورد بررسی
قرار گرفته و سرانجام اطالعات به دست آم.ه با توجه به سوال تحقیق ،به شکل منطقی تا.وین
و نتیجه گیری انجام گرفت

 .1واژه شناسی آیه
 .1 -1حیلولت :حیلولت از ماده «حول» گرفته ش.ه و «حول» در دو معنا به کار رفته است؛ یکی
به معنای تغییر و دیگری به معنای تحویل (فراهی.ی5125 ،ق ،ج057 :9؛ ابن فارس5121 ،ق،
ج ) 505 :0سشن راغب کمی متفاوت است و بیان کرده است که وقتی این ماده در بین دو چیز
استعمال شود و دو طر داشته باش .به معنای انفصال است و ثالثی مجرد آن به معنای تغییار
و دگرگونی است و اگر به باب تفعیال نیاز رود هماان معناا را دارد (راغاب اصافهانی5150 ،ق:
« )066حیلولت» به دو صورت متصور است؛ گاهی ب.ون تأثیر طرفین است مانن .یك وارده کاه
حائل می شود و گاهی همراه با تأثیر در دو طر است که گاه همراه با تأثیر مهر و گاه همراه باا
تأثیر قهر و غضب است که نمونه آن حائل ش.ن موج بین حضرت ناو و وسار

(هاود )19/و

دیگری حائل ش.ن خ.اون .بین طوفان و کشتی نو بود که هی آسیبی به کشتی نرسی.
به نظر می رس .در آیه حیلولت معنای دوم این وایه یعنی انفصال و حائال شا.ن باین دو چیاز
منظور است ،یعنی خ.اون .بین قلب و خود انسان حائل میشود
 .2-1مرء :این وایه در قرآن کریم گاهی به معنای جنس مرد و گاهی به معنای مطلق انسان باه
کار رفته است به طور مثال در آیات «بقره520/؛ مریم07/؛ عبس »01/به معنای مرد و رجال ،و
در آیات «انفال ،05/طور 05/و نبأ »12/به معنای مطلق انسان است (قرشی ،بای تاا ،ج)016 :6
در این آیه هم به دلیل عام بودن خطاب ،مراد مطلق جنس انسان است
 .3-1قلب :به معنای تصریف و برگردان.ن از حالی به حال دیگر است (فراهی.ی5125 ،ق ،ج:9
555؛ فیومی5151 ،ق ،ج )950 :0قلب انسان هم به خاطر تحول احوال و سرعت در دگرگاونی
و تصرفات ب.ین اسم نامی.ه ش.ه است (راغب5150 ،ق )675 :رویکرد دیگر ایان اسات کاه دو
ریشه دارد؛ یکی داللت بر چیز خالص و شاریف هار چیاز دارد و دیگاری باه معناای تصاریف
میباش .و به قلب انسان از آن جهت قلب گفته میشود کاه خاالصتارین و بااالترین شایء در
انسان است (ابن فارس5121 ،ق ،ج )55 :9در قرآن کریم بر اساس کاربرد هاای گونااگونی کاه
دارد قلب هم به عنوان م.رِ مطر است و هم انسان به وسیله آن عواطف باطنیم را ظاهر و
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آشکار مى سازد ،مثالً حب و بغض ،خو و رجاء ،آرزو و اضطراب دروناى و امثاال آن را از خاود
بروز مىده .برای قلب اوصا زیادی شمرده اسات ماننا :.ساالمت (شاعراء75/؛ صاافات،)71/
غلظت (آل عمران ،)595/قساوت (بقره51/؛ انعام19/؛ مائا.ه59/؛ ح.یا ،)56/.مار (بقاره52/؛
مائ.ه ،)90/انحرا (آلعمران7-5/؛ توباه ،)555/شاك (توباه ،)552/خاو (انفاال0/؛ حا99//؛
مومنااون ،)62/رعااب (آلعمااران595/؛ انفااال ،)50/الفاات (انفااال ،)69/خشاام (توبااه ،)59/تقااوا
(ح ،)90//خضو (ح ،)91//غفلت (مؤمنون ،)69/طهارت (احزاب ،)99/سکینه (فاتح ،)1/کیناه
(حشر ،)52/زنگار (مطففین ،)51/اطمینان (آلعمران506 /؛ مائ.ه559 /؛ انفال52/؛ رعا )07 /.و
که برخی ویشگیها مربوط به حوزه تعقل و برخی شاخصههاا مارتبط باا حاوزههاای عااطفی
هستن.؛ وس قلب آن چیز است که حکم مىکن ،.دوست مىدارد ،دشمن مىدارد ،ماىترسا،.
امی.وار مىشود ،آرزو مىکن ،.خوشحال مىشود و ان.وهنا مىگردد وقتاى معناا قلاب ایان
باش .وس در حقیقت قلب همان جان آدمى است که با قوا و عواطف باطنیها که مجهز اسات،
به کارها حیاتى خود مىوردازد (طباطبایی5155 ،ق ،ج)16 :5

 .2دیدگاهها در مورد حیلولت
برخی از فرقه های اسالمی از این آیه ،جبر در رفتارها و غیار اراد باودن ایماان و کفار را
استفاده کرده و معتق.ن .بر اساس این آیه کافر که خ.اون .مق.ر کارده کاافر باشا ،.اگار اراده
کن .ایمان آورد و اطاعت فرمان خ.ا نمای ،.خ.اون .مانع و حائل او مىگردد هم چناین ماؤمنى
که خ.اون .مق.ر کرده مؤمن باش .اگر قص .کفر کن ،.خ.ا مانع او مىشود مفسران اهال تسانن
از جمله طباری ،فشار راز (فشار رازی5102،ق ،ج )150 :59و تفاسایر دیگاری چاون بیاان
السعادت (گناباد 5127 ،ق ،ج )099 :0و تفسیر جاللاین (سایوطی5156 ،ق ،ج )570 :5ایان
برداشت را از آیه داشته ان .طبری بیان کرده است که مقصود آیه سلب اختیار مردم در انتشااب
راه حق و باطل است؛ زیرا خ.اون .میان انسان و خواسته او حایل اسات و هار آنچاه او بشواها.
محقق خواه .شا( .بیضااوی5157 ،ق ،ج99 :0؛ غزالای5125 ،ق )55 :در ذیال دیا.گاههاای
متفاوت درباره آیه شریفه را بیان کرده و جمعبن.ی ارائه میدهیم:
 .1-2برداشت اول :مراد از حیلولت ،این است که خ.اون .از رفتن مؤمن به سمت کفر ،ماانع
شود ،این دی.گاه از ابن عباس و سعی .بن جبیر نقال شا.ه اسات (فشار رازی5102 ،ق ،ج:59
150؛ ابن جوزی5100 ،ق ،ج)022 :0
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 .2-2برداشت دوم :طبق این دی.گاه آیه دارای شمول بیشتری است و مراد از آن حیلولات
بین مؤمن و مطلق معاصی از یك طر و بین کافر و اطاعت است و این دی.گاه را عوفی از ابان
عباس نقل کرده است و ضحا و فرّاء ب.ان معتق.ن( .ابان جاوزی ،هماان) در واسا باه ایان
برداشت جبری گفته ش.ه است که که حیلولت خ.اون .بین مؤمن و کفر یا بین مؤمن و معاصی
همان صیانت از مؤمن بع .از ایمان اختیاری است و این توفیقی اسات کاه خ.اونا .نصایب وی
کرده است و این حیلولت هم در ح .جبر نمیرس .و مراد از اضاالل ماذموم هام هماان عاذاب
است.راجی می باش .که در نتیجه انتشاب ب .خود است (طباطبایی5155 ،ق ،ج)15 :5
 .3-2برداشت سوم :دی.گاه دیگری که از مجاه .نقل ش.ه است این است که عقل و فهم را
از انسان میگیرد و بین او و قلبم حائل میشود (ابن جوزی5100 ،ق ،ج)022 :0
 .4-2برداشت چهارم :حیلولت و حائل ش.ن خ.اون .بین انسان و قلبم به معنای نزدیك بودن
خ.اون .به انسان است و مراد این است که خ.اونا .از هار چیازی باه انساان ،حتای از خاود
نزدیكتر است (ابن عاشور ،بیتا ،ج )52 :5و الزمه این قرب ،علم خ.اون .به همه اعمال و رفتاار
حتی نیات آشکار و ونهان بن.گانم است (آلوسای5159 ،ق ،ج557 :9؛ طباری5150 ،ق ،ج:5
515؛ بیضاوی5157 ،ق ،ج)99 :1
 .5 -2برداشت پنجم :حیلولت و حائل ش.ن خ.اون .بین انسان و قلابم یعنای قلاب او دسات
خ.است و هر تحولی در آن بای .با اذن خ.اون .صاورت گیارد (سای .بان قطاب5150 ،ق ،ج:9
 )5159که این هم باز به یك مفهوم غیر جبری قابل تفسیر است و این طور نیسات کاه حتمااً
مالزم با یك جبر باش.
 .6 -2برداشت ششم :مراد از آیه این است که خ.اون .بین انسان و خواساته او ماانع مایشاود
(ابن قتیبه ،بیتا :ج)591 :5
 .7 -2برداشت هفتم :حیلولت و حائل ش.ن خ.اون .بین انسان و قلبم یعنی این کاه خ.اونا.
بین انسان و تمنیّات آین.ه ا حائل میشود؛ (ابان جاوزی5100 ،ق ،ج )022 :0ایان معناا باا
معنای قبلی خیلی نزدیك است و ممکن است معنای ششم هواهای عاجل و اکناون باشا .و در
معنای هفتم تمنّیات آین.ه باش.
 .8 -2برداشت هشتم :این است که خ.اون« .یحولُ بینَهُ و بینَ روحِه بِالموت» و مراد این است
که او را میمیران( .زمششری5125 ،ق ،ج)052 :0
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 .7 -2برداشت نهم :معنای حیلولت آن است که خ.اون .با علم خود بین انسان و قلابم فاصاله
میشود یعنی خ.اون .آن ق.ر نزدیك است که آگاهی دارد به هر چه در قلاب اوسات (آلوسای،
5159ق ،ج)557 :9
 .11 -2برداشت دهم :معنای حیلولت آن است که هرگاه ترس یا غمی در دل انسان ایجاد شود
خ.اون .آن را زائل میکن .و خ.اون .به آنها طمأنینه میده( .طبرسی ،5950 ،ج)702 :1
 .11 -2دیدگاه روایات در باره آیه حیلولت :دو دسته روایات در ذیل این آیه وارد ش.ه است که
به یکی از احتماالت مطر ش.ه برمیگردن.
 .1-11 -2دسته اول :احادیثی است که از اهل تسنن نقل ش.ه است با این مضمون که خ.اونا.
بین مؤمن و کفر و کافر و ایمان حائل میشود (سایوطی5121 ،ق ،ج )556 :9کاه ایان روایات
مؤی .احتماالت اول و دوم است
 .2 -11 -2دسته دوم :روایاتی است که در منابع شیعی نقل ش.ه است:
روایت اول :با این مضمون کاه خ.اونا .باین خواساته او و اراده بنا.ه حائال مایشاود (قمای،
5121ق ،ج)055 :5
روایت دوم :از امام صادق ( ) با این مضمون که خ.اون .از اینکه انساان باطال را حاق بپنا.ارد،
حائل میشود (برقی5955 ،ق ،ج )095 :5و در ادامه روایات ،اماام صاادق ( ) بیاان مایکنا:.
خ.اون .بن.ه را از شقاوت به سعادت منتقل ولی از سعادت باه شاقاوت انتقاال نمایدها( .ابان
بابویه5957 ،ق )997 :این روایت هم مؤی .احتماالت اولیه در تفسایر آیاه و رد دیا.گاه جباری
است
روایت سوم :این است که گو  ،چشم ،دست ،زبان و قلب انسان میل به گناهی دارد و اگار هام
آن را مرتکب شود علی رغم اینکه تمایالت وی ،او را به سمت گناهی سوق دادهان .اما در هماان
حال هم قلب وی این کار را نمیوذیرد و میدان .که حق چیزی غیار آن اسات (برقی5955 ،ق،
ج )056 :5در این روایات ،حیلولت به معنای صیانت از قلب انساان اسات کاه از آگااهی عمیاق
قلبی وی حفاظت میکن .خ.اون .از این که فطرت و وج.ان انسان در اعماق وجود منحار
شود صیانت می کن .انسان حتی خطا هم که میکن .اگر به خود برگاردد فطارت و وجا.ان او
میگوی .خطا کردم ،خ.اون .اجازه نمی ده .که آن راهنمای عقال ،وجا.ان و فطارت در وجاود
کسی خامو شود و همان هم حجت بر ششص است
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 .3جمع بندی دیدگاهها
این آیه یکی از آیات متشابه قرآن است که اگر به ظاهر آن اکتفا شود ممکان اسات معناای
جبر از آن برخیزد در تفسیر قرآ ن توجه به این مهم ضروری اسات کاه تشاابه در آیاات قارآن
اساساً دو گونه است :اصلی و عرضی
تشابه اصلی آن است که به گونه طبیعی ،به جهت کوتاهی لفظ و بلن.ای معنای ،باه وجاود
آم.ه است والفا و کلمات موضوعه در لغت عرب ،بیشتر برای افاده معانی کوتاه و خیلی واایین
ساخته ش.ه ان .و در نتیجه گنجایم و کشم آن را ن.ارن .که معانی گسترده و عمیاق را افااده
کنن ،.ناگزیر نارسایی در مفاهیم آنها به وجود خواه .آم .و ماردم عصار بعثات کاه باا چناین
معانی واال آشنا نبودن ،.طبعاً برای چنین معانی ،الفاظی به خصوص وضع نکرده بودن .از طرفای
هم قرآن ملتزم بود کاه از الفاا موضاوعه عارب و از شایوههاای کالمای آناان اساتفاده کنا.
(زخر  ،) 9/لذا به ناچار راه کنایه و مجاز و استعاره را ویمود و این خاود ،بار عارب غریاب مای
نمود؛ مثالً آیه «و ما رمیت اذ رمیت و لکن اهلل رمی» (انفال )55/اشاره به قا.رت نااچیز انساان
است در انجام افعال اختیاری خویم ،در مقابل عوامل مؤثر در به وجود آم.ن آن که همگای باا
اذن الهی انجام می شود در این معنی برای عرب آن روز دشوار بود ،لذا بوی جبر در افعاال از
آن استشمام میش .و نیز این آیه (انفال )01/که اشاعره از آن جبرگرایی را استنتاج نماودهانا.
(معرفت )95 :5950 ،لذا در فهم معنای این آیه بایسته است که به آیات محکم رجو گاردد تاا
ظاهر جبری آیه مرتفع شود همانطور که آشکار است خ.اون .متعال خاالق انساان و باه وجاود
آورن.ه تكتك اجزای اوست ،لذا خ.اون .به یكیك اجزای وجاود و و تواباع اجازایم محایط
است و بهطور حقیقت همه آنها را مالك است و در آنها باه هار صاورت کاه بشواها .تصار
مىکن .و از ملك خود و تصرفاتم هر مق.ار که بشواه .به خود انسان واگاذار ماىکنا .و باه او
تملیك مىنمای .وس خ.اون .میان انسان و اجزای وجود و تمامى توابعم حائل است؛ باین او و
قلبم ،بین او و گوشم ،بین او و چشمم و بین او و جانم و در آنها ،هم به نحو ایجاد تصر
مىکن .و هم به نحو مالك قرار دادن انسان ،که هر مق.ار از آن را به هر نحو کاه بشواها .باه
سود انسان تملیك مىکن .و هر مق.ار را که نشواه .نمىکن .نظیر انسان در ایان مطلاب ساایر
موجودات است ،چون هی موجود نیست مگر اینکه ذاتى دارد و نیز توابع ذاتى ،یعنى قوا ،آثار
و افعالى دارد ،چیز که هست مالك حقیقى ذات آن و توابع ذاتام خ.اسات و اوسات کاه آن
ذات و آن توابع ذات را به آن موجود تملیك کرده ،وس او میان آن موجود و میان ذاتم حائال
است ،میان آن موجود و توابع ذاتم و قوا و آثار و افعالم حایل است وس خ.ا سبحان حایل
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میان آدمى و میان قلب اوست و انسان هر چه را که دارد به هر چیز کاه باه نحاو اتصاال و
ارتباط دارد ،خ.اون .به آن چیز نزدیکتر است آیه ماورد بحاث هام باه هماین حقیقات اشااره
مى کن ،.وس خ.ا تعالى از آنجایى که مالك حقیقى تماامى موجاودات و از آن جملاه انساان
است و خود او کسى حقیقى نیست وس او از خود انسان به انسان و قوایى که انسان مالك است
نزدیك تر است ،چون هر چه را که انسان دارد خ.ا تعالى به او تملیك کرده ،وس او میاان و
و میان ما یملکم حائل و رابط است به همین جهت آیه را با جمله «و أَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ» خاتم
کرده است ،چون «حشر» و «بعث» نشئها است که در آن نشئه برا هر کسى آشکار مىشود
که مالك حقیقى خ.است و شاریکى بارا او نیسات و در آنجاسات کاه ملاكهاا صاور و
سلطنتها ووچ ظاهر باطل مىشود ،و تنها ملك او باقى مىمانا( .طباطباایی5155 ،ق ،ج:5
 )15و معنا اینکه وروردگار حائال میاان انساان و رو اوسات آنسات کاه هار یاك رباط باه
آفری.گارن .و همه حاالت و عواطف آن مانن .خو و رجاء و محبت و ع.اوت کاه از شائون رو
هستن .و همچنین نیرو شنوائى و بینایى و سایر قوا جسمانى او همه تحت احاطاه و قا.رت
آفری.گارن .از آیاتی که میتوان در فهم این آیه از آن استفاده کرد آیه «و نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْاهِ مِانْ
حبْلِ الْورِی( »ِ.ق ) 56/است که در این آیه خ.اون .خود را نزدیکترین چیز ممکن به انسان مای-
دان .به طوری که از رگ گردن هم به او نزدیكتر است و از این آیه درمییابیم که مراد از حائل
ش.ن خ.اون .بین انسان و قلبم نزدیك بودن باری تعالی و اینکه آگاه بودن او از تماام اسارار و
نهفتههای درون انسان اسات باه طاوری کاه خ.اونا .مایفرمایا« :.والیکْتُمُاونَ اللَّاه حاِ.یثاً»
(نساء )10/آیه دیگری که میتوان در فهم این آیه به کار برد آیه «و إِذا سأَلَك عِبادِی عنِّی فَإِنِّی
قَرِیبٌ أُجِیبُ دعْوةَ الَّ.ا ِ إِذا دعانِ» (بقره )576/است در این آیه عب .عبارت است از انساان و یاا
هر صاحب عقل و شعور دیگر که ملك دیگر باش .و چون به خ.اون .نسبت داده ش.ه اسات
نظیر ملك منسوب به وی است ملك خ.اون .متعال مطلق است ،وس او محیط بر بن.گان خاود
بوده و بن.گان او نه در ذات خود مستقل از اوین .و نه در توابع ذاتشان از صافات و افعاال و هار
چیز دیگر که منسوب به ایشان است در نتیجه خ.ا تعالى از هر چیز که فار شاود باه
مشلوق خود نزدیكتر است (ابن شهرآشوب5152 ،ق ،ج ،)599 :5واس او قریاب علاىاالطاالق
است و ب.ین علت شایسته است که انسا ان در دعاا کاردن طار ما.ع ّو را خ.اونا .قارار دها.
(طباطبایی5155 ،ق ،ج17 ،5و )92این آیه از جامعترین آیات قرآنای اسات ،زیارا مشاتمل بار
معرفت حقیقیها از معار الهى یعنی نزدیکی ،حاضار و نااظر باودن خ.اونا .اسات واس باه
منافقان هش.ار میده .تا ریشه نفاق و مغروریت را از دل برانن .و مؤمنان را از صفت رذیله تکبر
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که خیال کن .در تسلط بر آنچه دارد مستقل است دور نموده و دیگر وقتى مىبینن .کاه موفاق
به ایمان و تقوا درونى هستن .مغرور نمىشاون( .طباطباایی ،هماان )92 :بناابراین جملاه «و
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّه یحُولُ بیْنَ الْمرْءِ و قَلْبِهِ» یك نو تمثیلى برا نهایت قرب و نزدیك بودن خ.ا باه
انسان است که خ.ا از خود انسان به قلب او نزدیكتر است (نجفی خمینی5957 ،ق :ج)55 :6
با توضیحاتی که ارائه ش.ه روشن مىشود که آیه شریفه از حیث معنا وسیعتر از آن چیز
است که مفسرین در تفاسیر گفتهان .که خ.ا تعالى به انسان از قلبم نزدیكتر است یا اینکاه
گفتهان .منظور این است که قلب نمىتوان .مطلبى را از خ.ا مشفاى با.ارد ،چاون خا.ا از خاود
انسان به قلبم نزدیكتر است وس آنچه را که خود انسان از قلب خود خبر دارد خا.ا جلاوتر از
او خبردار است یا بیان دیگری که بیان کردهان .منظور این است خا.ا میاان آدماى و بهارهمنا.
ش.ن از قلبم واسطه است ،هر وقت بشواه .قلب او را از کار مىان.ازد ،وس چناین نیسات کاه
انسان همیشه بتوان .مافات را جبران کن .و چون چنین اسات جاا دارد انساان هار چاه زودتار
طاعات را انجام داده و امروز و فردا نکن .و خالصه این آیه انسان را تحریك ماىکنا .باه اینکاه
قبل از رسی.ن مرگ ،طاعات خ.ا را انجام ده .و یا بیان دیگری که ارائه ش.ه معناا آیاه ایان
است خ.اون .مالك دلها و مقلب القلوب اسات ،ماىتوانا .دلهاا را از حاالى باه حاال دیگار
برگردان .و چون مسلمین از جنگ مىترسی.ن .مىفرمای .خ.اون .قادر است که این ترس ایشان
را مب.ل به امنیت و آرامم نموده و میان ایشان و آن اوهام و خیاالتى کاه باعاث تارس ایشاان
است حائل گردد (طباطبایی5155 ،ق ،ج)92 ،5
وس خ.اون .سبحان به بن.گان نزدیك است و بین او و بن.گانم های حجاابی جاز اعماالِ
ناصواب آنان نیست و عنوان «قرب» به نزدیکی از لحا زمان ،مکان و ماننا .آن از اماور ماادی
اختصاص ن.ارد ،از این رو اطالق آن درباره خ.اون .از باب حقیقت اسات و آنچاه از تعبیار «اِنّای
قَریبٌ» بر میآی .قرب خ.اون .به سائل و داعی است ،نه قرب سائل و داعای باه خ.اونا .و قارب
خ.ا از اوصا او و اجابت دعا از افعال اوست و قرب حق تعالی مراحلی دارد:
 5خ.اون .از دیگران به انسان نزدیكتر است «و نَحنُ اَقرَبُ اِلَیهِ مِانکُم و لکِان التُبصِارون»
(واقعه)79/
 0خ.ای سبحان از رگ حیات نیز به انسان نزدیكتر است« :و نَحنُ اَقارَبُ اِلَیاهِ مِان حبالِ
الوری( ».ق ،)56/چون قرب خ.اون .به لحا مکانت است ،نه مکان میتاوان چناین گفات کاه
خ.اون .از لحا احاطه و قیّوم وجودی بودن ،به انسان از مهمترین عامل حیاتی وی ،یعنای رگ
گردن که با قطع آن حیات انسان منقطع میگردد ،نزدیكتر است
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 9خ.ای سبحان به انسان از خود او هم نزدیكتر است« :و اعلَموا اَنَّ اللّه یحولُ بینَ المرءِ و
قَلبِهِ» (انفال ،)01/به این بیان که چون انسان همانن .سایر موجودات امکانی ،اجو و میان تهی
است احاطه هستی حق تعالی ،بین انسان و خود انسان فاصله میشود و چون علم و نیاز قا.رت
خ.اون .عین ذات اوست اگر علم یا ق.رت خ.ا بین انسان و قلب او که اصل هویّت او را تشاکیل
می ده .حائل باش ،.هستی خ.اون .سبحان نیز بین آن حائال خواها .باود و بهتارین راه بارای
اثبات قرب مطلق خ.اون .به ذات ،صفت ،فعل و اثر هر چیزی همانا حقیقت نامحا.ود باودن آن
هستی محض است اگر چنین موجودی ،به هر موجودی اقرب از هر موجود دیگر ،حتی از خاود
آن موجود نباش .مستلزم تنااهی موجاود نامتنااهی خواها .باود باه هار تقا.یر ،عناوان قارب
همان طور که وجود علمی آن با برهان حصولی تحلیال مایشاود ،وجاود عینای آن باا وجا.ان
حضوری بررسی میشود؛ یعنی «معرفت علمی» آن را حکمت و کاالم و «شاهود عینای» آن را
عرفان ناب و سره بر عه.ه دارد و شاه .آن این است که در آیه  79سوره واقعه چناین آما.ه «و
نَحنُ اَقرَبُ اِلَیهِ مِنکُم و لکِن التُبصِرون» و چنین نیام.ه «و لکن ال تعلمون»؛ یعنی در این مورد،
بصیرت ملکوتی الزم است تا قرب عینی خ.اون .مشهود گردد داعی اگر به چنین رؤیت ملکوتی
باریاب .دعای او خاص و اجابت او نیز مشصوص خواه .باود (جاوادی آملای ،5979 ،ج-957 :5
)121
بر اساس آیه حیلولت ،خ.اون .در همه جا حاضر و ناظر ،و به همه موجودات احاطه دارد در
عین اینکه با موجودات این جهان یکى نیست ،از آنها هام جا.ا و بیگاناه نماىباشا .مارگ و
حیات ،علم و ق.رت ،آرامم و امنیت ،توفیق و سعادت همه در دست او و به ق.رت اوسات و باه
همین دلیل نه انسان چیز را مىتوان .از او مکتوم دارد و نه کار را بى توفیق او انجام دها .و
نه سزاوار است به غیر او رو آورد و از غیر او تقاضا کن ،.چرا که او مالك همه چیز و محیط باه
تمام وجود انسان است!
اما ارتباط آیه حیلولت با ص.ر آیه که دعوت به وذیرفتن ویام خ.ا و ورسول شا.ه چیسات؟
ارتباط این جمله با جمله قبل از این نظر است که اگر ویامبر(ص) دعوت به سو حیات مىکن.
فرستاده کسى است که حیات و مرگ و ه.ایت و عقل همه به دست اوست لذا برا تاکی .ایان
موضو مى گوی .نه تنها امروز در مح.وده ق.رت او قرار داری .بلکه در سرا دیگر نیز باه ساو
او خواهی .رفت ،اینجا و آنجا همه در برابر او قرار داری( .مکارم شیرازی ،5951 ،ج)592 :5
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جمعبندی و نتیجه گیری
اغلب نحلهها ،فرقهها و انشعاباتی که در حوزه امت اسالم به وجاود آما.ه ،در اثار ویاروی از
آیات متشابه و فهم ناموزون از آیات قرآن کریم بوده است گرچه آیه بیست و چهارم سوره انفال
معرو به آیه حیلولت ،مستمسك برخی از جبرگرایان در میان اهل تسنن ش.ه است اما از نظر
مفسران شیعی و بر وایه روایات معتبر و ارجاا باه محکماات قارآن کاریم ،باا تاکیا .بار نظار
تفسیری عالمه طباطبایی ،اوالً آیه مورد بحث ارتباطی با مساله جبر و اختیباار نا.ارد و ثانیاا ًاز
نظر ایشان از آنجا که خ.ای متعال مالك حقیقى تمامى موجودات و از آن جملاه انساان اسات،
وس او از خود انسان و از قوایى که انسان مالك آن هاست به خود انسان نزدیكتر است زیرا هر
چه را که انسان دارد خ.ا تعالى به او تملیك کرده ،وس او میان و و میان ما یملکم حائال
و رابط است مراد از حائل ش.ن خ.اون .بین انسان و قلبم نزدیك بودن بااری تعاالی باه ابعااد
وجودی انسان و آگاه بودن او از تمام اسرار و نهفتههای درون آدمی است

فهرست منابع:
 5قرآن کریم.
 0آلوسى ،سی .محمود5159( ،ق) ،روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم ،دارالکتب العلمیه ،بیروت
 9ابن بابویه ،محم .بن على5957( ،ق) ،التوحید ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم
 1اااااااااااااااااااااااا5159( ،ق) ،من ال یحضره الفقیه ،چاپ دوم ،دفتر انتشارات اسالمى ،قم
 9ابن جوز  ،عب.الرحمن بن على5100( ،ق) ،زاد المسیر فى علم التفسیر ،محقق :عب.الرزاق المه.ی ،دار
الکتاب العربی ،بیروت

 6ابن حیون ،نعمان بن محم5125( ،.ق) ،شرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار علیهم السالم،
دفتر انتشارات اسالمی ،قم
 5ابن شهرآشوب مازن.رانى ،محم .بن على5152( ،ق) ،متشابه القرآن و مختلفه ،انتشارات بی.ار ،قم
 7ابن عاشور ،محم .بن طاهر( ،بیتا) ،التحریر و التنویر ،بیجا
 5ابن فارس ،أحم .بن فارس5121( ،ق) ،معجم مقاییس اللغة ،مکتب االعالم االسالمی ،قم
 52ابن قتیبه ،عب.اهلل بن مسلم( ،بی تا) ،غریب القرآن ،بی جا
 55برقى ،احم .بن محم .بن خال5955( ،.ق) ،المحاسن ،چاپ دوم ،دارالکتب اإلسالمية ،قم
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 50بیضاوی ،عب.اهلل بن عمر5157( ،ق) ،انوار التنزیل و اسرار التأویل ،محقق :محم .عب .الرحمن
مرعشلی ،داراحیاء التراث العربی ،بیروت
 59تهانوی ،محم .اعلی بن علی( ،بی تا) ،کشاف اصطالحات الفنون ،دارالصادر ،بیروت
 51جوادی آملی ،عب.اهلل ،)5979( ،تفسیر تسنیم ،اسراء ،قم
 59حائری تهرانی ،علی ،)5955( ،مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر ،دارالکتب االسالمیه ،تهران
 56حسینی هم.انی ،محم .حسین5121( ،ق) ،انوار درخشان ،ج ،5تهران :انتشارات لطفی
 55راغب أصفهانى ،حسین بن محم5150( .ق) ،مفردات ألفاظ القرآن ،دار القلم و ال.ار الشامية،
بیروت و دمشق
 57زمششر  ،محمود5125( ،ق) ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،چاپ سوم ،دارالکتاب العربی،
بیروت
 55سبحانی ،جعفر( ،بی تا) ،محاضرات فی الهیات ،مؤسسه امام صادق( ) ،قم
 02سی .بن قطب بن ابراهیم شاذلی5150( ،ق) ،فى ظالل القرآن ،چاپ هف.هم ،دارالشروق ،قاهره
 05سی .مرتضى ،علی5129( ،ق) ،انقاذ البشر من الجبر و القدر ،به کوشم احم .حسینی و مه.ی
رجایی ،انتشارات خیام ،قم
 00سیوطى ،جالل ال.ین5121( ،ق) ،الدر المنثور فى تفسیر المأثور ،کتابشانه آية اهلل مرعشى نجفى،
قم
 09اااااااااااااااااااا5156( ،ق) ،تفسیر الجاللین ،مؤسسه النور للمطبوعات ،بیروت
 01شریف الرضى ،محم .بن حسین5151( ،ق) ،نهج البالغه ،هجرت ،قم
 09طباطبایى ،سی .محم .حسین5155( ،ق) ،المیزان فى تفسیر القرآن ،چاپ ونجم ،دفتر انتشارات
اسالمى جامعه م.رسین حوزه علمیه قم ،قم
 06طبرسى ،فضل بن حسن ،)5950( ،مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،چاپ سوم ،انتشارات ناصر
خسرو ،تهران
 05طبری ،محم .بن جریر5150( ،ق) ،جامع البیان فی تاویل القرآن50 ،جل ،.چاپ اول ،دار الکتب
العلمیه ،بیروت
 07غزالی ،محم .بن محم5125( ،.ق) ،جواهر القرآن و درره ،دار الکتب العلمیه ،بیروت
 05فشر رازی ،محم .بن عمر5102( ،ق) ،مفاتیح الغیب ،چاپ سوم ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت
 92فراهی.ی ،خلیل بن احم5125( ،.ق) ،العین ،چاپ دوم ،نشر هجرت ،قم
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 95فیومى ،أحم .بن محم5151( ،.ق) ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبیر للرافعی0 ،جل،.
چاپ دوم ،موسسه دار الهجرة ،قم
 90قرشی ،علی اکبر( ،بی تا) ،قاموس قرآن ،دارالکتب االسالمیه ،تهران
 99قمى ،على بن ابراهیم5121( ،ق) ،تفسیر القمی ،چاپ سوم ،دار الکتاب ،قم
 91کلینى ،محم .بن یعقوب بن اسحاق5125( ،ق) ،الكافی ،چاپ چهارم ،دارالکتب اإلسالمية ،تهران
 99گناباد  ،سلطان محم5127( ،.ق) ،تفسیر بیان السعادة فى مقامات العبادة ،چاپ دوم ،مؤسسة
األعلمی للمطبوعات ،بیروت
 96مصطفو  ،حسن ،)5967( ،التحقیق فی کلمات القرآن الكریم ،چاپ اول ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،تهران
 95معرفت ،محم .هادی5159( ،ق) ،التمهید فی علوم القرآن ،مؤسسة النشر االسالمی ،قم
 97اااااااااااااااااااا ،)5950( ،متشابهات در قرآن ،مجله کیهان ان.یشه ،شماره 90
 95مکارم شیرازی ،ناصر ،)5951( ،تفسیر نمونه ،چاپ اول ،دارالکتب اإلسالمية ،تهران
 12نجفی خمینی ،محم .جواد5957( ،ق) ،تفسیر آسان ،انتشارات اسالمیه ،تهران
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