
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  هاي زبانشناختی قرآن پژوهشپژوهشی  -فصلنامه علمیدو

  1395ستان پاییز و زم) 10(شماره پیاپی ، دوم، شماره پنجمسال 

 14/06/95: تاریخ پذیرش    08/06/94: تاریخ دریافت

  105–114: صص

  

  نویسنده مسئول*

 

  میدر قرآن کر» فؤاد« یمعناشناس

  

  2سیدمحمد مرتضوي،1*زاده مهدي حسن

  ایران ،نمدرسی معارف گرایش مبانی نظري اسالم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایرادانشجوي دکتري  -1

yar.4550@gmail.com  
  ، ایراندانشگاه فردوسی مشهد دانشکده الهیات شهید مطهري معارف اسالمی دانشیار گروه -2

mortazavi-m@ferdowsi.um.ac.ir  

 
  چکیده

ترین مفاهیم قرآنی است که نظر و تدبر هر اندیشمند قرآنی را بـه خـود   یکی از مهم» فؤاد«واژة 

هاي برخی لغویـون، مفسـرین و علمـا، بـا رویکـرد      رغم تالشاین واژه تاکنون به. کندجلب می

ایـن  . آیه هسـت  15مرتبه در  16کاربرد این واژه در قرآن کریم . معناشناسانه بررسی نشده است

و » فـؤاد «تبیـین معنـاي    پژوهش با روش معناشناسی که نگاه تحلیلی و دقیق به مـتن اسـت، بـه   

در آن » فـؤاد «بررسی آیاتی کـه واژة  . ه استهاي معنایی آن از قرآن کریم پرداختاستخراج مؤلّفه

گونه نشان داد که این کلمه در کاربرد قرآنی بر محور جانشینی و تا حدودي  کار رفته است اینبه

در یک حـوزة  ... نشینی با مفاهیمی مثل تثبیت، هوي، ربط وتقابل، با مفهوم قلب و بر محور هم

سبب تجلّی بیشتر معارف ناب قرآنی بـراي  » فؤاد«ی هاي معنایکشف مؤلّفه. گیردمعنایی قرار می

  .....مند قرآن کریم استبینی خاص و نظامدادن جهان روشنی راه عبد خداوند متعال و نشان

  

  هاي کلیدي واژه

  .نشینیفؤاد، قلب، تثبیت، ربط، هوي،صدر، جانشینی، هم
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  مقدمه

جایگاه فهم مفاهیم کلیدي قرآن بر کسی پوشیده 

نیست؛ چرا که مقدمات تصوري مقدم بر مقدمات 

تدبرکنندة رو، هر از این. تصدیقی و تصدیقات است

منظور در قرآن در پی فهم این مفاهیم کلیدي به

هاي علما، تالش. یابی به معانی اصلی آنهاستدست

-با رویکردهاي مختلف لغت... مفسرین، لغویان و

دهندة اهمیت این نشان... شناسی، تفسیري، اصولی و

یکی از این مفاهیم . مسأله نزد همۀ دانشمندان است

است که تاکنون با روش » فؤاد«کلیدي قرآن، واژة 

در این پژوهش . معناشناسی به آن پرداخته نشده است

تبیین  کوشش شده است با رویکرد معناشناختی به

هاي معنایی آن از قرآن و استخراج مؤلّفه» فؤاد«معناي 

سؤال اساسی این است که آیا واژة . پرداخته شود

اکثر در قرآن همان معناي قلب را داراست که » فؤاد«

چنین علما و مفسرین بر اساس محور جانشینی این

-هاي خاص معنایی خودش، بهاند؟ یا با مؤلّفهگفته

پوشانی نسبی  شود که عالوه بر همدار میاي نشانگونه

  کند؟ با قلب در قرآن، معناي خاص خود را پیدا می

شیوه معناشناسی دانش بررسی و مطالعۀ معانی به

؛ 20، ص1385مختار عمر، ( روشمند و اصولی است

معناشناسی یک متن تأسیسی ). 31، ص1378صفوي، 

مند و واحد مطالعه صورت یک مجموعۀ نظامرا به

کننده، ناظر و  کند که هر کدام از اجزاء تکمیلمی

) 5، ص1361ایزتسو، (شاهد اجزاي دیگر است 

هاي معنایی یک واژه معناي الزم و کافی یا آنچه مؤلّفه

-شود، در حوزة معنایی مختلفی جاي می ینامیده م

گیرد و اعضاي یک حوزه معنایی، یک نظام معنایی را 

دهند که در رابطۀ متناظر با یکدیگرند تشکیل می

روش پژوهش حاضر، ). 190، ص1378صفوي، (

زمانی است که با حذف مؤلّفۀ زمان، معناشناسی هم

کند  ها و تمایزهاي مفاهیم را مطالعه میتفاوت

  ). 9، ص 1361یزتسو، ا(

کار آیه به 15مرتبه در  16در قرآن کریم » فؤاد« 

رفته است؛ ولی در روایات که معموالً تفصیل و 

اشکال . کار رفته استتفسیر آیات است، بسیار کم به

صورت اسمی در قرآن مختلف این واژه فقط به

این واژه قرآنی بر محور جانشینی و تا . موجود است

نشینی با ، با مفهوم قلب و بر محور همحدودي تقابل

مفاهیمی مثل تثبیت، تقلّب، اصغاء، هوي، ربط، 

رؤیت، سمع و ابصار و جعل و انشاء در یک حوزة 

صورت پنج بار به» فؤاد«واژة . گیردمعنایی قرار می

از این پنج بار دو مرتبه با الف و الم . مفرد آمده است

نشینی  راء در همسورة اس 36و مطلق آمده که در آیۀ 

 11با سمع و بصر، مسئول خوانده شده و در آیۀ 

سورة نجم رؤیت صادقانه به آن نسبت داده شده 

که خطاب به » ك«به ضمیر » فؤاد«دوبار واژة . است

» نثبت«است، اضافه شده که با فعل ) ص(رسول اکرم

  ).32:و فرقان 120:هود(نشین است  هم

موسی قرار اي اممضاف بر» فؤاد«در یکی از آیات 

نشینی با قلب که تا حدودي بیانگر  گرفته و در هم

» ربطنا«نشین کلمۀ کلیدي  جانشینی با فؤاد است، هم

شده است و در آخر آیه چنین قلب و فؤادي که از 

بیان شده، توصیف به مؤمن شده ) ع(مادر موسی

  ).10:قصص( »لتَکُونَمنَالْمؤْمنینَ«: است

پنج بار در قرآن آمده، که سه مرتبه ، »االفئده«واژة 

» جعل«نشینی با سمع و أبصار، مفعول فعل  در هم

و ) 23:و ملک 9:، سجده78:نحل(قرار گرفته است 

ها  همۀ نمونه). 78:مؤمنون(»  انشأ«بار مفعول فعل یک

نشین شده است و اختصاص  هم» لهم«و » لکم«با 
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همۀ چهار  رساند؛ در ضمن اینکهانسان را میافئده به

در سورة . شده است» تشکرون«نشین با  نمونه هم

است و » ناراهللا«مقهور » علی«، با حرف 9همزه آیۀ 

ها هستند قرینۀ آیات دیگر همان افئده انسانبه

بار یک» جعلنا«فعل ). 114، ص1384جوادي آملی، (

» ابصاراً«و » سمعاً«نشینی با  در هم» افئده«هم بر سر 

  ).26:فاحقا(آمده است 

با این مقدمه، در این مقاله کوشش شده است با 

در یک حوزة » فؤاد«هایی که با ارتباط معنایی واژه

گیرند، در سه محور جانشینی، تقابل و معنایی قرار می

و تبیین » فؤاد«هاي معنایی تعریف مؤلّفهنشینی، بههم

 . جایگاه آن در قرآن پرداخته شود

 

  »ؤادف«معناي لغوي و پایۀ . 1

بسیاري از لغویان معناي جدایی براي فؤاد در 

اند و آن را مترادف با قلب و در همان نظر نگرفته

چند کتاب لغت جداگانه . اندمدخل قلب، معنا کرده

: شوداند که در ادامه ذکر میمعناي این لغت پرداخته به

: نویسدراغب در مفردات می

شدنگ معناىافروختهالفُؤَاد،مثلقلباست؛ولىفؤادبهاعتبار

 .چنیننامیدهشده استرماوحرارتدرآن،این

: فَأَدتُاللّحم :گویند شدن،مى تَفَؤُّدیاتوقّدیعنىتافتنوداغ

: لحمفَئید .گوشترابریانوکبابکردم

: العرب مفردات و لسان(شده  شدهوبریان گوشتکباب

  ). مادهفأد

: قولهتعالى:گوید» فأد«طریحی در مادة 

»عمؤُلًاإِنَّالسسمنْهکَکانَعکُلُّأُولئالْفُؤادرَوصالْب36:اسراء(» و (

: القلبوالجمعاألفئدة،قوله: الفؤاد

معنى،أیتبلغأو االطالعوالبلوغبه)7:همزه(تَطَّلععلَىالْأَفْئدةِ

ءفیبدناإلنسانألطفمنالفؤادوالأشدتأذیا،  ساطالقلوبوالشی

ب است و معناي رسیدن به وسط قل اطالع و بلوغ به

تر از فؤاد نیست و بیشتر  چیزي در بدن انسان لطیف

از این معنا قول خداوند متعال . شود از فؤاد اذیت نمی

» ونُقَلِّبأَفْئدتَهموأَبصارهم«: فرماید است که می

 ، ص3 طریحی،ج(فهمالیفقهونوالیبصرون ) 110:انعام(

حب صا. بینند کنند و نمی ، پس آنها تفقه نمی)119

. قلب است :فؤاد: قاموس هم گفته

،آنچهچشمدیدقلبتکذیبنک)11:نجم( »ماکَذَبالْفُؤادمارأى«

رد،قلبراازآن 

-به»فأد« جهتفؤادگویندکهدرآنتوقّدودلسوزىهستکه

 ، ص5 ، ج1371قرشی، (معنىبریانکردنآمدهاست 

14 .(  

: اندنوشته» فئد«الوسیط در مادة نویسندگان معجم

اوق: افتأد القومدوا ناراً لیشتووا علیها، تفأدت النار :

تحرّقت وتوقّدت، قوم برافروختند؛ یعنی آتشی 

آتش برافروخته شد؛ . برافروختند تا بر آن کباب کنند

معناي  و بعد فؤاد را به. یعنی محترق و روشن شد

ما کذب الفؤاد ما «الفؤاد القلب، : کنندقلب معنا می

؛ اي الهم عنده »اًوأصبح فؤاد ام موسی فارغ«. »رأي

ما سوي وخُبز علی : الفئید. أو سییء الحال. وال حزَن

؛ یعنی هم و غم )700، ص1425ابراهیم مدکور، (النار 

فئید یعنی آنچه بر . و حزن ندارد یا حال او بد است

قلب : »افئدتهم هواء«شود،  آتش برشته و پخته می

دکور، ابراهیم م) (للواحد والجمع(اي فارغٌ : هواء

، قلب هواء یعنی قلب فارغ که )1032، ص 1425

  .1رود کار می براي واحد و جمع به

اند، پس آنچه لغویان در معناي فؤاد مطرح کرده

قلبِ با حرارت و افروخته شده است که تقریباً 

است که در یک باب آن معناي » هوي«مترادف با 

سقوط لحاظ شده است و در معناي دیگر، صعود؛ 
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تواند مثبت باشد یا منفی و این همان معناي پس می

هوا است که در فارسی و عربی مشترك است و 

این ). 1031ابراهیم مدکور، (اقتضاي هر دو را دارد 

» فؤاد«دو معناي سقوط و صعود در آیات حاوي واژة 

) 11:نجم(»  ماکَذَبالْفُؤادمارأى«وجود دارد مثلِ 

»واءهمتُهدو عشق، میل به شهوت، ). 43:مإبراهی( »وأَفْئ

مثل (اند که لغویان ذکر کرده... نفسِ مایل به شهوت و

از مصادیق آن ) 1032، ص 1425ابراهیم مدکور، 

  .است

-توان از سه آیه بههمانی فؤاد و قلب را می این

در آیۀ : دست آورد

قَلْ بطْناعلىفارِغاًإِنْکادتْلَتُبدیبِهِلَوالأَنْرَ وأَصبحفُؤادأُمموسى«

فؤاد و قلب ) 10: قصص(» بِهالتَکُونَمنَالْمؤْمنینَ

دو . کند اند و تا حدي القاي جانشینی می نشین شده هم

و آیۀ ) 37: نور(» تَتَقَلَّبفیهِالْقُلُوبوالْأَبصار«آیۀ 

»مهصارأَبومتَهدأَفْئاین دو  جانشینی) 10: انعام(» نُقَلِّب

طور که بیان شد اکثر قریب  رساند و همان واژه را می

به اتفاق مفسرین و علماء قلب و فؤاد را به یک معنا 

از این رو معناشناسی واژة قلب به اندازه  2اند گرفته

شدن معناي جانشینِ آن یعنی  نیاز، براي تببین و روشن

  .فؤاد الزم است

  

  معناي پایه قلب . 1-1

طور مقدمه بر اساس مطالب یادشده، باید به

معناشناسی مختصري از قلب بر اساس محور 

جانشینی با فؤاد، ارائه کنیم؛ سپس به معناشناسی فؤاد 

: دو ریشه بیان شده است» قلب«براي واژة . بپردازیم

ترینِ از اشیاء ترین و شریفیکی بر بهترین، خالص

مصطفوي، (مثل قلب انسان و غیره . داللت دارد

مین معنا در معجم الوسیط که ه) 303، ص9 ، ج1368

با عبارت قلب کلُّ الشیء، وسطه و محضه و لبه آمده 

در ). مادة قلب 783، ص1425ابراهیم مدکور، (است 

کتاب العین روایتی آمده است که همین معنا را بیان 

: یقرأ )ع(کان علی بن أبی طالب: وفی الحدیث: کندمی

إشباعا وکان قرشیا  فیشبع رفع النون »وإِیاك نَستَعینُ«

وجئتک بهذا األمر قلبا أي محضا ال  ،أي محضا ؛قلبا

، )171 ، ص5ج   ق،1409فراهیدي، ( ء یشوبه شی

طالب ضمه نون را در ایاك نستعین اشباع  ابی علی بن

کردند؛ چون قریشی خالص بودند و این چیز را  می

صورت قلب براي تو آوردم یعنی محض و خالص  به

  .مخلوط نیست که چیزي با آن

و دیگري بر رد شیء از جهتی به جهت دیگر  

از ) 304و  303 ، صص9ج مصطفوي، (داللت دارد 

مصباح المنیر و صحاح جوهري نزدیک به همین 

هم همین ... مضمون نقل شده که مفردات، مجمع و

خلیل ( ما سمی القلب إال من تقلبه. اندگونه آورده

). 687 ، ص1ج ، رمنظووابن 171 ، ص5 احمد، جابن

  .خاطر تقلبش قلب به این نام نامیده نشده است مگر به

و سپس اصلِ واحد در مادة این کلمه را، همان 

دانند در امور مادي یا معنوي، زمانی تحول مطلق می

یا مکانی، در حالت، صفت یا موضوع و در تقلیب، 

همۀ این . شودتحول شدید در شیء لحاظ می

این  شود؛ به ات قرآن استخراج میمصادیق قلب از آی

ونُقَلِّبهم ذات الْیمینِ وذات «: صورت که

. کندداللت بر قلب مادي می) 18:کهف(»الشِّمالِ

»النَّهارلَ واللَّی اللَّه قَلِّبداللت بر قلب ) 44:نور(» ی

» نُونَبلْ ظَنَنْتُم أَنْ لَنْ ینْقَلب الرَّسولُ والْمؤْم«زمانی، 

یخافُونَ یوماً تَتَقَلَّب «داللت بر قلب مکانی، ) 12:فتح(

صارالْأَبو الْقُلُوب یهداللت بر قلب احوال، ) 37:نور(» ف

داللت بر قلب ) 125:نساء(» ربنا منْقَلبونَ  إِنَّا إِلى«

هاي دیگر داللت  معنوي و آیات دیگر بر نمونه
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ن مادة اصلی از دیگر همی). 304: 9همان، ج(دارد

لغویان ثبت شده و معانی دیگري که ذکر شده همه 

لوازم تقلّب و تحول است، مثل اختبار اشیاء، استبصار 

کاال، انصراف، شک، نظر در عواقب امور، تصرف در 

پس مادة ...). لسان العرب، معجم الوسیط و... (امور و

د اصلی این کلمه داللت بر تحول مطلق دارد، این بو

  .معناي پایۀ قلب

-در ادامه دو مصداق و دو نوع قلب معرفی می

هاي معنایی که در قرآن براي آن بیان شود که با مؤلّفه

شود؛ اول شده است، معناي قرآنیِ قلب مشخص می

قلبی که عضو صنوبري گوشتی در بدن است و کار 

دهد، دائماً در قبض، بسط و پمپاژ خون را انجام می

یچ عضوي از اعضاي بدن در این تقلّب است و ه

همین تقلّبی که ذاتی قلب است مثل آن نیست؛ به

با همین قلب جریان، . خاطر قلب نامیده شده است

شود و آن رئیس حرکت و حیات در حیوان ایجاد می

مملکت بدن است که روح انسانی هم به آن تعلق 

شود گیرد و با توقف آن حیات متوقف میمی

  ). 304ص، 9 مصطفوي، ج (

دوم قلب روحانی باطنی است که آن روح مجرد، 

تعلقی به قلب بدنی دارد و با آن حرکت، عمل و 

شود، و این حیات در قلب صنوبري و بدن محقق می

اي است که مدرك و روح تجلّیِ همان نفس ناطقه

مرید است و همین حقیقت انسان است و آن با حفظ 

از روح  وحدتش کلّ قواست و جمیع قوا و صفات

طور که همان. کندگیرد و از او تجلّی مینشأت می

قوام همۀ اعضاء به قلب است، پس حاکم مطلق در 

وجود انسان چه در ظاهر و چه در باطن همان روح 

است که در روحانیات بدون واسطه و در بدن با قلب 

). 304، ص9 مصطفوي، ج (کند اعمال حاکمیت می

ه مدرك، عالم، عارف، این لطیفۀ ربانی و روحانی ک

مخاطَب، مطالَب و معاقَب است گاهی به آن قلب، 

شود گاهی نفس، گاهی روح و گاهی انسان گفته می

  )148، ص 2، ج1375طریحی، (

پس معناي واحدي که براي این روح و نفس 

متصور است، همان تقلّب حاالت است؛ بنابراین 

 نفس و(هاي معنایی که در قرآن براي قلب مؤلّفه

ذکر شده برخی معرفتی و برخی غیرمعرفتی ) روح

  ).104-114، ص 1390نصرتی، (است 

معناي واحد پس قلب، نفس و روح در تجلّی به

-است و هر کدام در مورد مناسب خودش اطالق می

این نکته کتاب ). 305، ص9 مصطفوي، ج(شود 

هاي خاص هر واژه هست که آنها التحقیق همان مؤلّفه

اي است  کند و نشانهدیگري متمایز میرا از واژگان 

کندو ما در این پژوهش در دار میکه واژه را نشان

هاي صدد تبیین همین نکته هستیم که چه مؤلّفه

معنایی براي روح و نفس هست که گاهی به آن 

، که در ادامه با »فؤاد«شود و گاهی  اطالق می» قلب«

قرآن  هاي معنایی قلب درآیاتروش معناشناسی مؤلّفه

  .کنیمبررسی می

  

هاي معنایی قلب بر اساس محور تعریف مؤلّفه.1-2

  نشینی هم

در آیات نورانی قرآن، کلماتی با قلب 

هایی کند و مؤلّفهدار میشده که آن را نشان نشین هم

کند و خواهد بود که آن را توصیف و تعریف می

و ها همۀ این مؤلّفه. پردازیمترین آنها میذکر اصلی به

صادق است مگر معناي پایۀ » فؤاد«ها دربارة نشانه

و اینجاست که تحقیق با کمی ). تقلّب و تحول(قلب 

شود که در جاي جاي مختلف رو می دشواري روبه
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این مقاله به این نکته خواهیم پرداخت و در ادامه 

در ادامه . شواهد معناشناختی آن را بیان خواهیم کرد

 : شود نایی قلب پرداخته میهاي معبه بررسی مؤلّفه

ولَو کُنْت فَظا غَلیظَ الْقَلْبِ «: غلظت قلب -1

کلونْ ح159:آل عمران(»لَانْفَضُّوا م.(  

ثُم قَست قُلُوبکُم منْ بعد ذلک «:قساوت قلب -2

 ).74:بقره(»فَهِی کَالْحجارةِ أَو أَشَد قَسوةً

الَّذي فی قَلْبِه  فَیطْمع«:مریضی قلب -2

رَض32: احزاب(»م( .» اللَّه مهفَزاد رَضم ی قُلُوبِهِمف

 ).10:بقره(»مرَضاً

قُلُوبِهِم   کَلَّا بلْ رانَ على«: تیرگی و زنگار قلب -3

 ).14 :مطففین(»ما کانُوا یکْسبونَ

  خَتَم اللَّه على«:ختم و طبع قلب -4

قُلُوبِ   کَذلک یطْبع اللَّه على«. )7:بقره(»قُلُوبِهِم

 ): 101:اعراف(»الْکافرِینَ

ومنْ یکْتُمها فَإِنَّه آثم «: گناهکار شدن قلب -6

ه283:بقره(»قَلْب( .  

إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغَت «: انحراف قلب -7

  . )4:تحریم(»قُلُوبکُما

سنُلْقی فی «: در قلبترس و خوف ورود  -8

بینَ کَفَرُوا الرُّع151:عمرانآل(»قُلُوبِ الَّذ( . قُلُوب

  ).8:نازعات( یومئذ واجِفَۀٌ

إِلَّا منْ أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ «: سالمت قلب -9

 ).89:شعراء(»سلیمٍ

لَهم قُلُوب ال یفْقَهونَ «: فهم و نافهمی قلب -10

  ).179:اعراف(»بِها

: و تعقل نکردن قلب تعقل -11

 ).46: حج(»أَفَلَمیسیرُوافیالْأَرضفَتَکُونَلَهمقُلُوبیعقلُونَبِها«

ولیمحص ما فی «: محل امتحان -12

  )154:عمران آل(»قُلُوبِکُم

: مختار بودن قلب-13

»تْقُلُوبدماتَعنْملکبِهِواأَخْطَأْتُمیمفنَاحجکُملَیعسلَیکَانَووکُم

  . )5:احزاب( »اللَّهغَفُوراًرحیماً

الَ یؤَاخذُکُم اللَّه بِاللَّغْوِ «: محل مؤاخذه الهی -14

 »فی أَیمانکُم ولکنْ یؤَاخذُکُم بِما کَسبت قُلُوبکُم

  .)225:بقره(

إِنْ یعلَمِ اللَّه «: محل تعلق گرفتن علم الهی -15

 ی قُلُوبِکُمراًفی «. )70:انفال(»خَیما ف لَمعی اللَّهو

  ).51:احزاب(»قُلُوبِکُم

ولَما یدخُلِ الْإِیمانُ فی «: محل ایمان -16

؛)14:حجرات(»قُلُوبِکُم» ی قُلُوبِهِمف کَتَب

 ).22:مجادله(»الْإِیمانَ

وجعلْنا فی قُلُوبِ «: محل رأفت و رحمت -17

وهعینَ اتَّبۀً الَّذمحرأْفَۀً و27:حدید(»ر.(  

ولکنْ لیطْمئنَّ «: محل اطمینان و سکینه -18

: رعد(»أَال بِذکْرِ اللَّه تَطْمئنُّ الْقُلُوب«؛)260:بقره(»قَلْبِی

هو الَّذي أَنْزَلَ السکینَۀَ فی قُلُوبِ «؛)28

 ).4:فتح(»الْمؤْمنینَ

مورد اتیکه در آیعالوه بر این آیات ذکر شده، 

وجود دارد، نیز به اعتبار حالّ و محل، حاالت » صدر«

ها نیز  کند که اینو صفاتی را براي قلب بیان می

 هاي دیگري براي معناي قلب در قرآن هستندمؤلّفه

فَمنْ یرِد اللَّه « .)1:شرح(»أَ لَم نَشْرَح لَک صدرك«:مثل

هردص شْرَحی هیدهأَنْ ی  لَّهضأَنْ ی رِدنْ یمالمِ ولْإِسل

مراد قلب  ،که)125:انعام(» یجعلْ صدره ضَیقاً حرَجاً

 اعتبار آنکه قلب در سینه است صدر آمدهه است و ب

البته با لحاظ تشابه ( و محل مالحظه حالّهب است،

در این ). قلب صنوبري با سینه و نفس انسانی با صدر

نیستیم و به همین » صدر«معناشناسی  تحقیق در صدد

 . کنیماجمال بسنده می
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دهد آیات نشان می طور که معلوم است وهمان

اي قائل است و اهمیت بسیار ویژهقلب راي قرآن ب

هاي زیاد معنایی براي آن ذکر کرده است که این مؤلّفه

قلب تجلّی همان نفس و نفس تجلّی همان روح 

-به تبیین بیشتر این نکته میانسانی است که در ادامه 

 .پردازیم

همانی قلب و نفس بر اساس محور ثبات این. 1-2

  جانشینی

خوبی با تدبر در چند دسته از آیات قرآن به

شود؛ ولی اینکه چرا پوشانی قلب و نفس معلوم می هم

یا ... گاهی به قلب نفس گفته شده، گاهی روح و

مطلبی است  ...و» لب«و گاهی » فؤاد«گاهی به قلب 

طلبد و که تحقیق معناشناسی همه جانبه و وسیع می

هاي ما در این مقاله فقط در صدد تعریف مؤلّفه

اي معنایی قلب مقدمه هستیم و مؤلّفه» فؤاد«معنایی

  .شودطور تمام و کامل بیان میاست و نه به

واللَّه یعلَم ما فی «:فرموده خداوند متعال در بیانی

دیگر فرموده بیاندر  )51:احزاب(»قُلُوبِکُم :» کُمبر

کُمی نُفُوسبِما ف لَمو در تعبیر دیگر . )25:اسراء(» أَع

» أَ ولَیس اللَّه بِأَعلَم بِما فی صدورِ الْعالَمینَ«: فرموده

فهمیم که قلوب، صدور، از اینجا می. )10:عنکبوت(

بر اساس  اند وهاي معنایی یک حقیقتالیهنفوس 

کار روند، جاي یکدیگر بهتوانند بهقاعدة جانشینی می

دنبال آن و این دقیقاً همان مطلبی است که ما به

هاي این ها و جانشیننشین هستیم؛ یعنی بررسی هم

هاي معنایی ها در قرآن تا با بررسی آیات، مؤلّفهواژه

هرکدام از این کلمات کلیدي قرآن خود را بنمایاند و 

پس در این سه آیه که . تري به ما بدهدیف واضحتعر

» قلوبکم«جانشین » نفوسکم«شود که بیان شد دیده می

جانشین هر دو شده » صدور العالمین«در آیه اول و 

 .است، به اعتبار حالّ و محل

وضاقَت «: فرموده يتعبیرجانشینی دیگر در در 

مهأَنْفُس هِملَیگر نسبت ضیق در آیه دی و) 118:توبه(» ع

ولَقَد نَعلَم أَنَّک یضیقُ صدرك «دهد می» صدر«را به 

شود که طبق پس مشخص می. )97:حجر(» بِما یقُولُونَ

صدر و نفس یکى  قاعده جانشینی در معناشناسی

پوشانی صد درصد  ؛ البته ما در صدد اثبات همهستند

متفاوت نیستیم که این کاري است محال وگرنه الفاظ 

شد؛ بنابراین براي معانی مختلف در نظر گرفته نمی

  .پوشانی نسبی کافی است هم

آید اي که در ادامه میطور که در سه آیههمان

: صدر جانشین نفس و نفس جانشین قلب شده است

»بالرُّع ی قُلُوبِهِمف قَذَفی «،)26:احزاب(»وف سجفَأَو

لَأَنْتُم أَشَد رهبۀً فی «، )67:طه(» نَفْسه خیفَۀً موسى

مورِهددر دو آیه زیر نفس همچنین. )13:حشر(» ص 

ولکنْ یؤاخذُکُم بِما کَسبت «:شده استقلب  جانشین

کُم225:بقره(»قُلُوب(،» أَو کُمی أَنْفُسوا ما فدإِنْ تُبو

اللَّه بِه کُمبحاسی 284:بقره(» تُخْفُوه(.  

البیضا در توضیح ض کاشانی در کتاب محجۀفی

پنج معنا » روح«و » نفس«، »عقل«، »قلب«چهار واژة 

کند که چهارتا مربوط به امور جسمانی و یکی بیان می

بین همه مشترك است که آن لطیفۀ روحانی و 

نویسد اکثر علما در معانی حقیقت انسان است و می

مراد . شوندمی کارگیري آن دچار اشتباه این الفاظ و به

شده همان قوة  که در قرآن و سنت وارد» قلب«از لفظ 

کننده و عارف به حقیقت اشیاء است و  مدرکه، تفقه

خاطر داند که در جسم است بهآن را کنایه از قلب می

شدت رابطۀ این دو باهم و بحث بعدي خود را با 
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بیان جنود «کند نه شروع می» بیان جنود قلب«عنوان 

  ). 5-9، ص 5، ج1376یض کاشانی، ف(» عقل

فؤادانسانکههمانحقیقتآدمیاست 

وآنقلبمذکوردرآیاتالهیهمانحقیقتمختصبهانساناستوسؤاال

زآنْسؤاالزحقیقتانسانیانساناست؛یعنیدرقیامتازانسانسؤال

شودانسانیتخودراچهکردي؟ودلیالینکهسؤاالزقلب،  می

بسؤاالزتمامحقیقتانساناست،ایناستکهتمامحقیقتانسانبهقل

، 1384شناسیدرقرآن،  جوادي آملی، معرفت(اوست 

  ).216-218ص 

صاحب قاموس قرآن سه معنا براي قلب در قرآن 

گرداند که از کند، معناي دوم را به اول باز میذکر می

دید نگارنده این مقاله هر سه معنا یکی است و در 

عالمه طباطبایی در : نویسدتوضیح معناي سوم می

 »لکنْ تَعمى الْقُلُوب الَّتی فی الصدورِو«ۀالمیزان ذیل آی

بودن صدر  قلب را نفس مدرکه و روح دانسته و ظرف

با (قلب ه نسبت تعقل را ب طورهمینرا براى قلب و 

طباطبایی، (است  مجاز دانسته )آنکه مال روح است

ولکنْ «ۀو در ذیل آی )391و  30، ص14، ج1417

تببِما کَس ذُکُمؤاخی کُماین از جمله :گفته »قُلُوب

ى نفس امعنهشواهدى است که مراد از قلب، انسان ب

و روح است، چون تفکّر، تعقّل، حب، بغض، خوف و 

ه ب .دنقلب نسبت دهه امثال آن را گرچه ممکن است ب

اعتقاد آنکه عضو مدرك در بدن همان قلب است 

ولى کسب و اکتساب ، ... چنانکه عوام عقیده دارند

، ج 1417طباطبایی،( شودانسان نسبت داده نمیه جز ب

 .)228، ص 2

ولى بعید است این همه : نویسدسپس ایشان می

فؤاد و  ،قلب و قلوب، صدر و صدور، نفس و نفوس

بر نفس  است الباب را که در قرآن آمدهلب و افئدة و 

مدرکه و روح حمل کنیم و نیز بعید است که بگوئیم 

قلب خوانده شده  روح مجازاً »الْقُلُوبتَعمى «در آیه 

و ظرف بودن صدور نیز مجاز است و نسبت تعقّل 

. استقلب با آنکه مال نفس است باز مجاز هب

باید همه صدر، صدور، فؤاد، افئده و غیره را  همچنین

مراد از نفس و نفوس  رسد کهمینظر ه ب.مجاز بدانیم

ت که با در بسیارى از آیات باطن و درون انسان اس

قرشی، (. و اللّه العالم. سازدقلب و صدر نیز می

 )30، ص6 ج ،ق1412

اند در دو محور، نقد هآنچه آقاي قرشی بیان کرد

  .                                   کنیمو بررسی می

  

  

  

  مطالعۀ مجاز.1-4

یکی از مباحث بخش گذشته طرح مجاز از سوي 

طباطبایی است که آقاي قرشی به آن علما و عالمه 

اعتراض دارند، پس در ابتدا باید مجاز را از دیدگاه 

علماي بالغت بررسی کنیم، سپس به دیدگاه جدید 

از ابتداي قرن سوم هجري . در معناشناسی برسیم

قرآن که یکی از آنها ) البیان علم(بحث صناعات ادبی 

و ، )16، ص1354کوب، زرین(مجاز است شروع شد 

استعمال لفظ در «پس از تطور مفهومی خود آن را به 

، 1372علوي مقدم، (اند تعریف کرده» غیر ما وضع له

، 1407؛ سکاکی، 254، ص1361؛ جرجانی، 398ص

وجود تعریف قدما و مقیدکردن تعریف به). 365ص

بندي مجاز بر اساس نوع رابطه میان عالقه و نیز تقسم

هاي روز در تمام کتابمعناي اصلی و مجازي تا به ام

در این ). 427، ص1383داد، (بیان تکرار شده است 

بندي انواع مجاز از عالقه استفاده مطالعات براي طبقه

شود و عالقه، رابطه معنایی میان معناي حقیقی و می

 قلب نفس
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کنند، مجازي است و انواع مختلفی براي آن بیان می

مثل عالقه کلیت و جزئیت، عالقه ظرف و مظروف، 

القه الزمیت و ملزومیت، عالقه سببیت، عالقه عموم ع

و خصوص، عالقه ماکان و ما یکون، عالقه جنس، 

الیه،  عالقه صفت و موصوف، عالقه مضاف و مضاف

عالقه مجاورت، عالقه حالّ و محل، عالقه تضاد و 

-همان). 229-260، ص1383صفوي، (عالقه تشبیه 

قۀ شباهت را هاي بیان، مجاز به عال طور که همه کتاب

بررسی » استعاره«اي تحت نام در مبحث جداگانه

اند، در علم معناشناسی هم انواع مجاز در مبحث کرده

نشینی و استعاره در مبحث جانشینی طرح و تبیین  هم

شود؛ زیرا مجاز خاص ادبیات نیست و در همه می

ها چه علمی و تاریخی و چه محاوره،  ها و سبکزبان

  ).39، ص 1370شمیسا، (ست معمول و مرسوم ا

بنابراین در علم معناشناسی، مجاز در مبحث 

شود؛ چون تعیین معناي نشینی معنایی مطرح می هم

حقیقی بسیار دشوار است، به این دلیل که نه وضع 

واضع راهگشاست؛ چرا که زبان همواره در حال تغییر 

است و تغییر آن در صورت و معناي واحدهاي خود 

کند و نه پربسامدترین معناي لفظ نزد نمود پیدا می

-کننده است؛ چرا که قواعد ترکیب اهل زبان، روشن

نشینی، معانی  پذیري معنایی بر حسب واحدهاي هم

، 1380صفوي، (مختلف واژه را تعیین خواهد کرد 

؛ بلکه از دید معناشناسی، مجاز در واقع )45ص 

واحد یا واحدهایی است که هنگام حذف از «بیانگر 

نشینی، معناي خود را به واحد  روي محور هم

شود دهد و این انتقال معنا سبب مینشین انتقال می هم

» اي از واحد غیر محذوف درك شودتا معناي تازه

در چنین وضعیتی واحد ). 245، ص 1379صفوي، (

یا واحدهایی دچار کاهش معنایی و متقابالً واحد یا 

د تا جایی که شونواحدهایی دچار افزایش معنا می

شود و گاهی سبب حشو در وقوع برخی واحدها می

انجامد، در عوض واحدي که با به حذف آنها می

-کار میشود، در مفهومی به رو می افزایش معنایی روبه

این . رود که واحدهاي محذوف را هم شامل شود

کاربرد ) زبان خودکار(ساز و کار در زبان رایج مردم 

توان صرفاً مین دلیل، مجاز را نمیهفراوانی دارد و به

هم در مبحث » استعاره«. صنعتی ادبی دانست

صفوي، (گیردجانشینی از علم معناشناسی جاي می

این دلیل  اي بهدر استعاره نشانه). 257، ص1379

شود که به نحوي با آن جایگزین نشانه دیگري می

گیرد؛ اما جاي شور قرار میشبیه است، مثالً شعله به

با نشانۀ دیگر ) مجاورت(مجاز یک نشانه در پیوند  در

ایگلتون، (است، مثالً بال با هواپیما در ارتباط است 

  ).136، ص1380

قلب و قلوب، صدر و صدور، طبق این دیدگاه، 

بر اساس ... ،لب و الباب وفؤاد و افئدة ،نفس و نفوس

جاي یکدیگر گفته، بهنشینی و جانشینی پیش محور هم

روند و این همان منظور عالمه طباطبایی و یکار مبه

امثال ایشان طبق سنت مطالعه مجاز بر سبک قدما 

اهللا جوادي آملی در یکی از اقسام تفسیر  آیت. است

گاهی از ذکر مبتدا یا خبر، : نویسدقرآن به قرآن می

فاعل یا فعل و نیز ذکر شرط یا جزا و مقدم یا تالی در 

چه از این عناوین در آیه دیگر شود، آناي معلوم میآیه

این قسم ممکن است . حذف شده است، چیست

هم داشته باشد و ممکن است از هم اتصال لفظی به

، ص 1، ج1384جوادي آملی، تسنیم، (منفصل باشد 

گاهی از تصریح به : کنددر قسم دیگر بیان می). 114

علت یا معلول و از ذکر عالمت یا دلیل و از تعرض 

توان اي میوم، مالزم و یا متالزم در آیهالزم، ملز
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اي دیگر حذف شده چیست فهمید، آنچه در آیه

-که مثال) 115، ص1، ج1384جوادي آملی، تسنیم، (

توان از هاي این دو روش تفسیر قرآن به قرآن را می

  . کتاب ایشان مالحظه کرد

  

  رابطۀ قلب و عقل. 1-5

رابطۀ خوبی نشینی و جانشینی چند آیه به از هم

معنایی  شود که این دو الیهبین عقل و قلب روشن می

ها بین عقل و یک حقیقت هستند و جنگی که قرن

اساس است و اند، بیقلب یا عقل و عشق راه انداخته

این مطلب یکی از . بیت نیستاز معارف قرآن و اهل 

شناسی، عرفانی شناسی، انسانمعظالت مباحث معرفت

: فرمایددر چند آیه از قرآن می. ندکرا روشن می... و

، که این آیه )179:اعراف(» لَهم قُلُوب ال یفْقَهونَ بِها«

-نداشتن را به قلب استناد می» تفقه«در قالب توبیخ 

دهد و در آیه 

) 46: حج(» أَفَلَمیسیرُوافیالْأَرضفَتَکُونَلَهمقُلُوبیعقلُونَبِها«

نداشتن را به قلب نسبت » قلتع«باز در قالب توبیخ 

که طبق قاعدة تقابل تفقه و تعقل در . دهدمی

در این زمینه روایتی . شودبا عقل انجام می) روح(قلب

) ص(از رسول خدا) ع(را شیخ صدوق از امیرمؤمنان

که وقتی عقل در قلب هر انسانی متولد : کنندنقل می

رسد، نوري در قلب شود و به مرحله بلوغ میمی

شود که با آن واجب و مستحب، خوب ان وارد میانس

که مثَل عقل در قلب، مثَل چراغ . فهمدرا می... و بد و

فی الْقَلْبِ کَمثَلِ   الْعقْلِ  أَلَا ومثَلُ«: است در وسط خانه

تیالْب طسی ورَاجِ فابن بابویه، محمد بن على، (» الس

  ).98، ص 1 ، ج1385

: نویسدمازندرانی دربارة این حدیث میمالصالح 

این حدیث اشراق عقل بر نفس، تسلط عقل بر نفس 

که در روایت . کندو اتصال عقل به نفس را بیان می

  الْعقْلُ«: نقل شده است که  )ص(دیگري از رسول خدا

دیلمى، (» یفَرَّقُ بِه بینَ الْحقِّ والْباطلِ  الْقَلْبِ  نُور فی

دانند در باز عقل را نوري می). 198، ص1 ، جق1412

روِي عنْه : در نقل دیگري آمده. قلب نه مقابل آن

  وجعلَه  للْإِنْسانِ  اللَّه  نُور خَلَقَه  الْعقْلُ«: أَنَّه قَالَ) ص(

لیعرِف بِه الْفَرْقَ بینَ الْمشَاهدات   الْقَلْبِ  ء علَى یضی

، 1 ق، ج 1405جمهور،  ابن أبی(» الْمغیباتمنَ 

، خداوند عقل را نوري آفریده که به قلب )248ص

در حدیث دیگري از . نور می دهد) یعنی روح انسان(

» الْقَلْبِ  فی  مسکَنُه  الْعقْلُ«جمیله نقل شده است که  ابی

، محل سکونت و )190، ص8 ق، ج 1407کلینى، (  

  . ستاستقرار عقل قلب ا

  
  رابطه عقل و قلب: 2شکل 

و قلب ) یا روح(همانی قلب با نفسحال که این

با عقل مشخص شد و معلوم شد که گاهی براي نفس 

کار به... انسان، واژه قلب، گاهی فؤاد و گاهی لب و

رود و گاهی این قلب با اشراق و نور عقل روشن می

و مظروف، شود که به اعتبار حالّ و محل یا ظرف می

شود و جایگاه عقل، تعقل و تفقه عقل خوانده می

هاي نسبت به قلب روشن شد، در ادامه به مؤلّفه

دار و پردازیم که آن را نشانمی» فؤاد«معنایی خاص 

ذکر این . کندداراي مفهومی خاص غیر از قلب می

نکته الزم است که اکثر قریب به اتفاق مفسران و 

اند که معناي قلب گرفته را به» دفؤا«دانشمندان اسالمی 

این همانی . 1: از این مطلب دو نکته فهمیدنی است

اتفاق بر اینکه فؤاد . 2قلب و فؤاد یا نفس و فؤاد؛ 

  . همان قلب است

 عقل
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-این مطلب یعنی این همانی فؤاد و قلب را می

در آیۀ : دست آوردتوان از سه آیه به

قَلْ کادتْلَتُبدیبِهِلَوالأَنْرَبطْناعلىفارِغاًإِنْ وأَصبحفُؤادأُمموسى«

فؤاد و قلب ) 10:قصص(» بِهالتَکُونَمنَالْمؤْمنینَ

دو . کند اند و تا حدي القاي جانشینی می نشین شده هم

و آیۀ ) 37:نور(» تَتَقَلَّبفیهِالْقُلُوبوالْأَبصار«آیۀ 

»مهصارأَبومتَهدأَفْئجانشینی این دو ) 10:انعام(» نُقَلِّب

طور که بیان شد اکثر قریب رساند؛ که همان واژه را می

به اتفاق مفسرین و علماء قلب و فؤاد را به یک معنا 

ازاین رو معناشناسی واژة قلب که تا  ،3اند گرفته

شدن  حدودي صورت گرفت، براي تببین و روشن

معناي جانشینِ آن یعنی فؤاد الزم است؛ یعنی ما 

-هاي اضافهایم که با مؤلّفهب را عامی گرفتهمعناي قل

شود که به آن خاص میدار و تري از معنا، نشان

  . شودگفته می» فؤاد«

  

  
  

  رابطه قلب و فؤاد: 3شکل 

  

شکل زیر رابطۀ معنایی حقیقت انسان با معانی 

را ... نفس انسان، روح، قلب، عقل، نهی، حجر، فؤاد و

  . کندبیان می

  
  رابطه معنایی حقیقت انسان با معانی نفس انسان: 4شکل 

  

  تحلیل معناشناختی فؤاد .2

که قلب و » فؤاد«از اینجا به تحلیل معناشناختی 

-فقط به» فؤاد«واژة . پردازیمنفسی خاص است می

پنج . کار رفته استبار در قرآن به 16صورت اسمی 

این پنج از . صورت مفرد آمده استبه» فؤاد«بار لفظ 

 36بار دو مرتبه با الف و الم و مطلق است که در آیۀ 

نشینی با سمع و بصر مسئول  سورة اسراء در هم

، رؤیت صادقانه به آن 11:خوانده شده و در نجم

  .نسبت داده شده است

که خطاب » ك«اضافه به ضمیر » فؤاد«دوبار واژة 

» نثبت«است، شده که با فعل ) ص(به رسول اکرم

کردن  ها، قصهشده و علت یکی از این تثبیت نشین هم

و علت دیگري نزول ) 120:هود(انباء رسل است 

  ).32:فرقان(تدریجی قرآن 

-سورة قصص فؤاد مضاف براي ام 10در آیۀ 

نشینی با قلب که تا  موسی قرار گرفته و در هم

نشین کلمۀ  حدودي بیانگر جانشینی با فؤاد است، هم

و در آخر آیه چنین قلب و  شده است» ربطنا«کلیدي 

بیان شده، توصیف به ) ع(فؤادي که از مادر موسی

  ).10:قصص( لتَکُونَمنَالْمؤْمنینَ: مؤمن شده است

، پنج بار در قرآن آمده، که سه مرتبه »االفئده«واژة 

» جعل«نشینی با سمع و أبصار، مفعول فعل  در هم

و  )23:و ملک 9:، سجده78:نحل(قرار گرفته است 

ها  همۀ نمونه). 78:مؤمنون(» انشأ«بار مفعول فعل یک

نشین شده است و اختصاص  هم» لهم«و » لکم«با 

درضمن اینکه همۀ چهار . رساندانسان را میافئده به 

در سورة . شده است» تشکرون«نشین با  نمونه هم

-شده و به» ناراهللا«مقهور » علی«، با حرف 9: همزه

جوادي (هاست افئده انسانقرینۀ آیات دیگر همان 

بار هم بر یک » جعلنا«فعل ). 114، ص1384آملی، 

 قلب

 فؤاد
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آمده » ابصاراً«و » سمعاً«نشینی با  در هم» افئده«سر 

  ).26:احقاف(است 

  

  »فؤاد«معناشناسی بعد ارزشی . 2-1

واردشده که یکی در باال ذکر » افئده«از شش بار 

است که الیه شد، پنج بار مضاف براي دو دسته مضاف

بار، بار ارزشی منفی و بار دیگر  نشینی یک با این هم

  : کندبار ارزشی مثبت پیدا می

، بار ارزشی »فؤاد«هاي الیهیک دسته از مضاف. 1

توصیف » افئده«در سورة ابراهیم . کندمنفی را القا می

: شده» هواء«به 

» موأَفْئدتُهمهواءرؤُسهِمالیرْتَدإِلَیهِمطَرْفُه مهطعینَمقْنعی«

» الظالمون«در این آیه به » هم«و ضمیر ) 43:ابراهیم(

که توصیف دیگر ) 42:ابراهیم(گردد در آیۀ قبل بر می

نشدن از عذاب الهی از  ، رها26:آن در سورة احقاف

که انکارکننده به آیات الهی هستند با همین کسانی

افئده اضافه  در سورة انعام. سمع، ابصار و افئده است

قرار » لتصغی«است و فاعل » الَّذینَالیؤْمنُونَبِالْآخرَةِ«به 

» إِلَیهِأَفْئدةُالَّذینَالیؤْمنُونَبِالْآخرَةِ ولتَصغى«: گرفته است

اضافه به ضمیر » افئده«در سورة انعام ). 113:انعام(

که ) 110:امانع(» ونُقَلِّبأَفْئدتَهموأَبصارهم«: شده» هم«

همین  108در آیۀ » الَّذینَیدعونَمنْدوناللَّه«این ضمیر به 

گردد که همه بار عاطفی و ارزشی منفی سوره بر می

آید که یکی از مصادیق دست میاین نکته نیز به. دارد

  .است» الَّذینَیدعونَمنْدوناللَّه«ظالمون، 

اقتضا از طرفی قاعدة جانشینی در معناشناسی 

اي ایمان نداشتن عده(دلیل سیاق واحد آیات دارد به

 110در آیۀ » هم«، ضمیر )انعام 114تا  109در آیات 

انعام  113در آیۀ » الَّذینَالیؤْمنُونَبِالْآخرَةِ«انعام، همان 

پوشانی معنایی  هم» الظالمون«باشد که این گروه با 

ع ضمیر کسی در اینجا شبهۀ تقدم و تأخّر مرج. دارد

زمانی، کل قرآن  را مطرح نکند که در معناشناسی هم

شود و صورت یک مجموعۀ واحد مطالعه میبه

نشینی، جانشینی، تقابل و قواعد دیگر معناشناسی،  هم

محصور در تقدم و تأخّر آیات نیست و ممکن بود 

این ضمیر مرجع در ده آیۀ بعد یا صد و یا هزار آیۀ 

» لتصغی«و » نقلّب«که فعل عالوه بر این. بعد بیاید

علّت است براي » تصغی«جانشین یکدیگرند و نهایتاً 

از طرف » تصغی«؛ بدین معنا که فعل اختیاري »نقلّب«

  .از طرف خداوند» نقلّب«بندگان علت است براي 

2 .بار ارزشی » افئده«هاي الیهدستۀ دوم از مضاف

افه به اض» افئده«در سورة مبارکۀ ابراهیم . مثبت دارند

که دعاي » اجعل«شده و مفعول فعل » من الناس«

است، قرار گرفته است که بار ) ع(حضرت ابراهیم

نشین با فعل  تر اینکه همنکتۀ مهم. ارزشی مثبت دارد

» أَفْئدتُهمهواء«شده است، شبیه » تهوي الیهم«

» افئده«شود که اوالً پس معنا این می). 43:ابراهیم(

، متمایل )فَاجعلْأَفْئدةًمنَالنَّاس(همه  بعضی از ناس نه

حضرت ابراهیم نه » ذریه«به بعضی از ) تَهویإِلَیهِم(

که ساکن حجاز و عند بیتک ) منْذُریتی(همه ذریه 

شود المحرم هستند، جلب می

. مبِوادغَیرِذیزَرععنْدبیتکَالْمحرَّ ربناإِنِّیأَسکَنْتُمنْذُریتی(

تا حدود زیادي » تَهویإِلَیهِم«و ثانیاً فعل ) 37:ابراهیم

کند و حداقل قسمتی می» افئده«القاي جانشینی براي 

کند؛ بنابراین میدان معنایی از معناي آن را بیان می

طور که در همان. در قرآن نیز باید بررسی شود» هوي«

موسی قرار گرفته و سورة قصص فؤاد مضاف براي ام

نشینی با قلب بیانگر جانشینی قلب با فؤاد است  ر همد

قَ فارِغاًإِنْکادتْلَتُبدیبِهِلَوالأَنْرَبطْناعلى وأَصبحفُؤادأُمموسى(

پس قلب قسمت ). 10:قصص.لْبِهالتَکُونَمنَالْمؤْمنینَ
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هاي معنایی فؤاد را ارائه و هوي برخی زیادي از مؤلّفه

جمع این سه آیه . کندآن را بیان میهاي دیگر از مؤلّفه

کند  نشینی این معنا را بیان می با قواعد جانشینی و هم

هوایی است که تا حدود » قلبِ«معناي به» فؤاد«که 

حرارت و : کندزیادي معناي لغوي آن را تداعی می

توقّد، که یکی بار ارزشی مثبت و دیگري بار ارزشی 

معناشناسی اجمالی  در ادامه در حد الزم،. منفی دارد

با اینکه درصدد رسم تام . کنیمرا پیگیري می» هوي«

در قرآن نیستیم که این کار را به » هوي«میدان معنایی 

  .کنیمتحقیق دیگري موکول می

شود که طور اجمالی این گونه بیان میولی به

بار در قرآن بیان شده  38با مشتقات آن » هوي«ریشۀ 

ارزشی منفی دارد و نهی از ها بار  که بیشتر نمونه

و  120:بقره: براي نمونه(تبعیت هوي شده است  

...) و 23:، جاثیه50و  49، 48:، مائده135:، نساء145

و یک ) 1:مثل نجم(صورت خنثیدو سه مرتبه به

شده  مرتبه با بار ارزشی مثبت آمده که همین آیۀ بحث

بار ارزشی مثبت ). 37:ابراهیم(در سورة ابراهیم است 

هاي این نشین خاطر همیا منفی در این آیات دقیقاً به

واژه هست که در بار مثبت آن بررسی شد و در بار 

است مشخص ... منفی چون منتسب به ظالمان، کفار و

پوشاند و شدن، حق را می دلیل اینکه هواییاست؛ به

آیه بشدت از تبعیت هوي نهی  30خداوند در حدود 

ن ذکر فرموده است، مثل فرموده و مصادیقی براي آ

هسته ). 70:مؤمنون(به رسول خدا » جِنّه«انتساب 

مشترکی که همه اهل لغت و مفسرین براي واژة 

ابراهیم (اند، سقوط و میل است مطرح کرده» هوي«

، مفردات، لسان العرب، 1031، ص1425مدکور، 

؛ اما در قرآن از بین قواعد ...)تفسیر نمونه، المیزان و

جانشینی و تقابل، قاعده تقابل معناي نشینی،  هم

در » هوي«کند؛ در قرآن را بهتر روشن می» هوي«

-تقابل با مفاهیمی است که به برخی از آنها اشاره می

، هدایت )71:و مؤمنون 26:ص(حقّ : شود

، بینه )145:بقره(، علم )4و3:نجم(، وحی )50:قصص(

نکردن رسول خدا  ، استجابت)14:محمد(

اله (و اهللا ) 28:کهف(لت از ذکر ، غف)50:قصص(

ها  که هستۀ مشترك همه این... و) 23:جاثیه: حقیقی

هر آن چیزي » هوي«گردانی از حقّ است و  روي

هست ... است که مقابل خدا، حقّ، علم، بینه، وحی و

و از لحاظ محتوایی با روح توحید، کتاب خدا و 

  . سنّت رسول او ناسازگار است

: شده» افئده«نشین  هم» واءه«اي که پس در آیه

 واءهمتُهدهمین معناي یادشده  به) 43:ابراهیم(أَفْئ

نشین  هم» تهوي الیهم«قرآنی است، و در آیۀ دیگر که 

معناي لغوي آن یعنی میل ، به)37:ابراهیم(شده » افئده«

بار  ، یک»هوي«نشینی با  در هم» فؤاد«است؛ بنابراین 

-به کمال و رشد پیدا میبار ارزشی مثبت یعنی میل 

شود؛ یعنی سقوط مطلق، می» هواء«بار عین  کند و یک

دست که این نکته از مبتدا و خبر بودن این جمله به

نتیجه اینکه فؤاد، ). 43:إبراهیم.وأَفْئدتُهمهواء(آید می

کند یا ثبوت در قلبی است که یا ثبوت در حق پیدا می

شود و این ارج میباطل و از حالت تردید و شک خ

با » فؤاد«اي است که در ابتدا گفتیم دقیقاً همان نکته

در تضاد است؛ البته اثبات این » قلب«معناي پایۀ 

» فؤاد«شده که عدول از معناي لغوي و پایۀ  معناي بیان

است، احتیاج به قرائن معناشناختی بیشتري دارد که 

 »...فارِغاً وسىوأَصبحفُؤادأُمم«در تحلیل معنایی آیۀ 

و اینجاست که سؤال . پردازیم، به آن می)10:قصص(

: و بازخواست معنا دارد

أُولَئکَکاَنَعنْ ولَاتَقْفُمالَیسلَکَبِهِعلْمإِنَّالسمعوالْبصرَوالْفُؤَادکلُ«
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؛ چون قلبی که دائماً در حال تحول )36:اسرا(»همسولًا

مراحل اختیاري و غیر  و تقلّب است پس از طی همه

اختیاري که ثابت در حقّ یا غیر حقّ شد، باز 

چهار بار در قرآن » مسئوالً«کلمۀ . پذیر است خواست

آمده که یکی براي وعدة بهشتیان از طرف خداوند 

تواند است و دوبار مربوط به عهد الهی که می

 »مسؤُالًأَوفُوابِالْعهدإِنَّالْعهدکانَ«: جانشین همین آیه باشد

که ) 15:احزاب( »وکانَعهداللَّهِمسؤُالً«) 34:اسراء(

جاي آن در این آیه حذف و به) اهللا(الیه عهد مضاف

ابزار این عهد بازخواست . الف و الم عهد آمده است

شده، سمع و بصر و فؤاد هستند که سمع و بصر هم 

: از جهت ابزاري زیر شمول فؤاد هستند

یسلَکَبِهِعلْمإِنَّالسمعوالْبصرَوالْفُؤادکُلُّأُولئکَکانَعنْوالتَقْفُمالَ«

  ).36: اسراء(» همسؤُالً

سمعوبصردونمونهازابزارشناختوازمجاریاولیهادرا

کآدمیاستواختصاصبهذکرایندودرآیهازآنجهتاستکهوسعت

آگاهیایندوحسازمحسوسات،نسبتبهدیگرحواسبیشتراس

حقیقتانسانومرکزتصدیقوتشخیصحوامافؤادهمانجانو.ت

قوباطالست؛ 

پسآنقلبکهمذکوردرآیاتالهیاستهمانحقیقتمختصبهانسانا

ستوسؤاالزآن،سؤاالزحقیقتانسانیانساناست،یعنیدرقیامتا

شودانسانیتخودراچهکردي؟ودلیالینکهس زانسانسؤالمی

ؤاالزقلب، 

سؤاالزتمامحقیقتانساناستایناستکهتمامحقیقتانسانبهقلباو

، ص 1384شناسیدرقرآن،  لی، معرفتآم جوادي(ست 

218-216.(  

  

  »فؤاد«معناشناسی بعد معرفتی . 2-2

، بار معرفتی و غیر »فؤاد«غیر از ساحت ارزشی 

فؤاد . شود معرفتی بودن آن از جهتی دیگر بررسی می

» وهو الَّذیأَنْشَأَلَکُمالسمعوالْأَبصاروالْأَفْئدةَ«در آیۀ 

صورت  ي مستقل است که بهوجود) 78:مؤمنون(

این واژه در معناي . ابداعی در انسان خلق شده است

هاي  کار رفته است که نمونه معرفتی و غیر معرفتی به

: غیرمعرفتی آن مثل این آیات است

»هِمویإِلَیتَهنَالنَّاسةًمدلْأَفْئع37:ابراهیم(» فَاج( ،

»واءهمتُهد43:ابراهیم(» أَفْئ( ،

از طرفی ). 10:قصص(» فارِغاً صبحفُؤادأُمموسىوأَ«

فؤادمبدأتعقّالنساناستونعمتىاستکهانسانراازسایرحیوانا

، 15ق، ج1417عالمۀ طباطبایی، (کند  تمتمایزمى

اي که معناي  ترین آیه که در این زمینه، روشن .)54ص

رساند آیۀ  معرفتی فؤاد را می

مهاتکُمالتَعلَمونَشَیئاًوجعلَلَکُمالسواللَّهأَخْرَجکُممنْبطُونأُ«

. است) 78:نحل(» معوالْأَبصاروالْأَفْئدةَلَعلَّکُمتَشْکُرُونَ

نیز معناي معرفتی ) 11:نجم(» ماکَذَبالْفُؤادمارأى«آیۀ 

. رساند فؤاد را می

فُؤادکُلُّأُولئکَکانَعنْوالتَقْفُمالَیسلَکَبِهِعلْمإِنَّالسمعوالْبصرَوالْ«

نیز داللت بر رابطۀ علم و فؤاد )36:اسراء(» همسؤُالً

و هم در ) 36:اسراء(دارد، فؤاد هم در صیغۀ مفرد 

این معنا را به خود گرفته ) 78:نحل(صیغۀ جمع 

  حال ببینیم آیا فؤاد ابزار علم است یا منبع آن؟. است

سمع و  در سورة نحل بحث معرفتی فؤاد در کنار

: أبصار مطرح شده است

در این آیه ). 78:نحل(»جعلَلَکُمالسمعوالْأَبصاروالْأَفْئدةَ«

سمع و . اوزان سمع و ابصار قرار گرفته است فؤاد، هم

ـ هستند که با آنها  ـ ابزار حس و عقل ابصار ابزاري

شود، این امر را اگر در  علم به طبیعت حاصل می

صادق بدانیم، فؤاد ابزاري براي شناخت زمینه فؤاد نیز 

تواند دلیلی براي  است؛ البته این قرینه به تنهایی نمی

ابزار بودن فؤاد باشد؛ چون ممکن است فؤاد خود 
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نشینی فؤاد با سمع و  تکرار هم. منبعی براي علم باشد

؛ 9:؛ سجده78:؛ مؤمنون36:اسراء(بصر در آیات دیگر 

افقی معنایی فؤاد با  ر هم، قرینۀ معناشناختی ب)23:ملک

توانند  ها نمی سمع و بصر است؛ البته همۀ این قرینه

). 99، ص1390نصرتی،(بودن فؤاد را ثابت کنند  ابزار

ها به شهادت آیۀ  این قرینه

) 110:انعام(» ونُقَلِّبأَفدتهموأَبصارهمکَمالَمیؤْمنُوا«

ا در کنار این آیه دگرگونی در فؤاد ر. شود تقویت می

نشینی  دگرگونی در أبصار مطرح کرده که این هم

اي براي ابزاربودن فؤاد است؛ البته ممکن است  قرینه

چنین به نظر برسد که در این آیه فؤاد کارکرد معرفتی 

ندارد؛ چون در این آیه، ایمان یا ایمان نداشتن مطرح 

است که فعل غیرمعرفتی است و مراد از دگرگونی در 

ان نداشتن است و این معنا با ابزاري بودن فؤاد ایم

علم ارتباطی ندارد؛ اما توجه به این نکته الزم است 

سنخند و چون  که دگرگونی در بصر و فؤاد هم

دگرگونی در بصر معرفتی است دگرگونی در فؤاد نیز 

از سوي دیگر تناسب سیاقی بین . معرفتی خواهد بود

زار بودن فؤاد این سوره نشان از اب 114تا  109آیات 

ها صحبت از آیات الهی است  دارد؛ چون در این آیه

که فؤاد باید از آنها درس بگیرد و بعد از تأثیر از 

شود و از آیات  آیات، ایمان بیاورد؛ ولی چنین نمی

ها ابزار  گیرد، البته در همۀ این نمونه الهی پند نمی

ر بودن فؤاد با منبع بودنش تفاوتی ندارد؛ زیرا فؤاد ب

هاي حسی اطالع یافته و با سنجش و تعقّل بر  یافته

از این جهت فؤاد . کند روي آنها معرفتی نو تولید می

در . منبع براي معارف تعقّلی است

) 113:انعام(»إِلَیهِأَفْئدةُالَّذینَالیؤْمنُونَبِالْآخرَةِ ولتَصغى«تعبیر

مراد در نگاه اول، فؤاد معناي غیر معرفتی دارد؛ چون 

گوش فرادادن نیست؛ بلکه به معناي » إِلَیه لتَصغى«از 

داشتن به چیزي معناي  میل پیدا کردن است و میل

اهللا مکارم شیرازي در معناي اصغاء  آیت. معرفتی ندارد

) بروزنسرو( لتصغىازمادهصغو: اند گفته

معنىتمایلپیداکردنبهچیزىاست؛ولىبیشتربهتمایلى به

شودواگرک نیدنوباگوشحاصلمىشودکهازطریقش گفتهمى

سىبهسخندیگرىبانظرموافقگوشکند،بهآنصغوواصغاء

 .)409، ص5 ، ج1374مکارم شیرازي، (شود  گفتهمى

کند؛  العین تأیید می نظریه ایشان را عبارتی از کتاب

معناي میل  چون خلیل فراهیدي بعد از آنکه صغو را به

: وأصغیتإلیه«: گوید گیرد در معناي إصغاء می می

بن ابراهیم  نیز علی). فراهیدي، مادة صغو(»  ستمعتا

، 1367قمی،(را به استماع تفسیر کرده است » لتصغی«

سید رضی در تفسیر این آیه بیان ). 214، ص1 ج

تري دارد و مراد از میل قلب را توضیح  روشن

معناي میل  به اعتقاد او در این آیه لتصغی به. دهد می

افزاید میل قلب به  میپیداکردن است؛ ولی در ادامه 

سید (معتقدات مانند میل سمع به مسموعات است 

؛ یعنی معناي میل قلب کامالً )140تا، صرضی، بی

طبق این معنا فؤاد معناي . معنایی معرفتی است

شود،  تر می کند و ابزار بودن آن واضح معرفتی پیدا می

چون در این فرض فؤاد منبع تعقّل است که مادة 

نصرتی، (موعات به دست آمده است تعقّل از مس

  ). 100، ص1390

این نکته نیز توجه برانگیز است که ابزار بودن 

فؤاد براي تعقّل، مانند ابزار بودن گوش براي شنیدن و 

چشم براي دیدن نیست؛ بلکه فؤاد، خود در تولید 

به این بیان که فؤاد بعد از . معرفتی جدید دخیل است

ها، سنجش آنها  لیل دادههاي حسی، تح دریافت یافته

توان به آن تعقّل  کند که می معرفتی جدید تولید می

توان گفت فؤاد در عین حال که  رو می از این. گفت
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اي باالتر  ابزاري در خدمت ادراك است، در مرحله

شود  خود منبعی براي تولید علوم و معارف جدید می

  ). 101، ص1390نصرتی، (

رابطۀ معرفت حاصل از فؤاد و سمع و بصر را 

:توان به شکل زیر ترسیم کرد می

  
  رابطه معرفت حاصل از فؤاد و سمع و بصر: 5شکل 

  

  تحلیل معناشناختی فؤاد از تحلیل موانع

تقلب فؤاد را مطرح کرده و به در سورة انعام، 

: خدا نسبت داده است

 ونُقَلِّبأَفْئدتَهموأَبصارهمکَمالَمیؤْمنُوابِهِأَولَمرَّةٍونَذَرهمفی«

،نیز در سورة احقاف دو )110:انعام( »طُغْیانهِمیعمهونَ

مانع براي کارآیی فؤاد مطرح شده است، انکار آیات 

دو مانعی هستند که کارآیی فؤاد را از الهی و تمسخر 

: گیرند آن می

ولَقَدمکَّنَّاهمفیماإِنْمکَّنَّاکُمفیهِوجعلْنالَهمسمعاًوأَبصاراًوأَ«

ءإِ عنْهمسمعهموالأَبصارهموالأَفْئدتُهممنْشَی فْئدةًفَماأَغْنى

» بِهِمماکانُوابِهِیستَهزِؤُنَذْکانُوایجحدونَبِآیاتاللَّهِوحاقَ

؛ البته این تقلّب فؤادي که به خدا نسبت )26:احقاف(

هست که فعل اختیاري » تصغی«شود، معلول داده می

از » تصغی«بندگان است؛ بدین معنا که فعل اختیاري 

از طرف » نقلّب«طرف بندگان علت است براي 

 از جهاتی» لتصغی«و » نقلّب«پس فعل . خداوند

  . کنندجانشین یکدیگرند و القاي جانشینی می

هاي فؤاد در آیۀ  یکی از ویژگی

خطاناپذیري بیان شده ) 11:نجم(» ماکَذَبالْفُؤادمارأى«

است که اگر فؤاد به مرحلۀ رؤیت برسد، دچار خطا 

شود و در این مرحله خطا و تقلّب راه ندارد؛ لذا  نمی

توان  رو می ز اینا. مانعی نیز در آن راه نخواهد داشت

شده در فؤاد به مرحلۀ  اگر معرفت حاصل: گفت

شود، البته باید  رؤیت برسد، حتماً به ایمان منجر می

توجه داشت که در قرآن راه حصول این معرفت 

  ).13-1:نجم(وحی بیان شده است 

آیا تقلّب فؤاد و موانع آن در همین اندازه خالصه 

ن چیست؟ این شود؟ مراد از تقلّب و مانع بود می

شود و باید این  ارتباط با بررسی واژة فؤاد روشن نمی

. ارتباط را در واژة جانشین آن یعنی قلب پی جست

» بصرِهغشاوةً سمعهِوقَلْبِهِوجعلَعلى وخَتَمعلى«آیۀ 

اي از آیاتی است که موانع قلب در  نمونه) 23:جاثیه(

ی قلب باید آن مطرح شده است که در میدان معنای

دانیم که تقلّب در فؤاد قدر میبررسی شود؛ اما همین

: هم راه دارد

» ونُقَلِّبأَفْئدتَهموأَبصارهمکَمالَمیؤْمنُوابِهِأَولَمرَّة«

، بعضی مفسران و اهل لغت از دو کلمۀ )110:انعام(

اند که تا حدودي نقلب و افئدتهم جانشینی فهمیده

فؤاد، قلبی خاص است که اگر  درست است؛ ولی

چنان قابلیت تقلّب را ثبوت را در آن بپذیریم هم

 .داراست

فؤاد داراي : توان گفت به صورت اختصار می

شناسی است، این معنا تنها براي انسان معناي معرفت

هاي معناشناسی ابزاربودن آن  به کار رفته است، قرینه

خاطر موانعی  این ابزار گاهی به. کند را تأیید می

فؤاد عالوه بر . دهد کارآیی خود را از دست می

هایی که  بودن منبع علم نیز هست، یکی از معرفت ابزار

و این رؤیت شود، رؤیت است  در فؤاد حاصل می

خار����ۀپدید

محسوس

مواجھ�با�حس�

)چشم�و�وش(

سنجش�اولیھ�
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تنها کارکرد معرفتی است که به فؤاد نسبت داده شده 

شود و  فؤاد با یافتن این معرفت دچار خطا نمی. است

شود و این معرفت قطعاً ایمان را  چیزي مانع آن نمی

فؤاد هم در موقعیت ارزشی . در پی خواهد داشت

قرار گرفته است، ) منفی(و هم غیر ارزشی ) مثبت(

علم، سمع، بصر و قلب است، عالوه  هاي آن نشین هم

بر جنبۀ ابزاري فؤاد در معرفت شناسی، خود فؤاد 

عضوي از اعضاي بدن داراي علم و شهادت و تحلیل 

  . است

توان گونه می شناختی فؤاد را اینمباحث معرفت

بندي کرد که از مقایسه میدان معناشناختی قلب  جمع

-ند، تفاوتهاي معنایی که دار و فؤاد با تمام شباهت

اند  ها عبارت آید که عمدة تفاوتدست میهایی نیز به

  :از

فؤاد تنها به انسان نسبت داده شده؛ ولی قلب . 1

  .هم به انسان و هم به جنّ نسبت داده شده است

کارکرد معرفتی فؤاد تنها رؤیت و تقلّب ذکر . 2

شده است؛ ولی قلب کارکردهاي معرفتی فراوانی 

  .دارد

و مانع براي کارکرد فؤاد ذکر شده در قرآن د. 3

؛ ولی براي قلب موانع )انکار آیات اهللا و استهزاء(

قلب در انسان و حیوان محل . بسیاري بیان شده است

هاي  تواند در ادراك الیه ادراك است، خود قلب می

همین خاطر کارکردهاي  گوناگونی داشته باشد و به

ی قرآن، باید رو، در دستگاه معرفت از این. متنوعی دارد

اي مانند ادراك قلبی  جاي صورت ذهنی، از واژه به

از . هاي معرفتی قلب را شناخت استفاده کرد و الیه

سوي دیگر در علم الهی و جمادات و حیوانات قلب 

جایگاهی ندارد؛ لذا در تعریف علم باید این مطلب را 

  ). 114و  113، ص1390نصرتی، (نیز در نظر گرفت

  

  »ربط«نشینی با  ی فؤاد بر اساس هممعناشناس. 2-3

یکی از آیات بسیار کلیدي در معناکردن واژة 

اي است که مربوط به تولد حضرت ، آیه»فؤاد«

دست  و به نیل انداختن صندوق ایشان به) ع(موسی

این آیه در سورة . مادرشان به دستور خداوند است

 وأَصبح فُؤاد أُم«: قصص آمده و کل آیه چنین است

  فارِغاً إِنْ کادت لَتُبدي بِه لَو ال أَنْ ربطْنا على  موسى

، و دل مادر )10:قصص(قَلْبِها لتَکُونَ منَ الْمؤْمنینَ

اگر قلبش را استوار نساخته بودیم . موسى تهى گشت

آورندگان باشد، چیزى نمانده بود که آن را  تا از ایمان

نشین با  فؤاد هم در این آیۀ کریمه واژة. افشا کند

تواند ما را به مرادمان یعنی شده است که می» ربطنا«

در قرآن پنج . در قرآن نزدیک کند» فؤاد«فهم معناي 

وارد شده که سه نمونه آن » ربط«بار مشتقات ریشه 

گونه  نشین شده است و دو نمونه آن این با قلب هم

و در هر پنج نمونه ) 60:و انفال 200:عمران آل(نیست 

کردن و ثبات وجود  مادة اصلی آن یعنی بستن، محکم

منظور، راغب اصفهانی، فراهیدي، مصطفوي  ابن(دارد 

  ). و قریشی

توضیح » ربط«قبل از پرداختن به معناشناسی 

. در آیه بیان کنیم» فارغاً«مختصري از کلمۀ 

الوسیط در دو جا از این کتاب لغت، سه معنا  معجم

همین نات مفسرین هم، بهبیان کرده است که اهم بیا

خالیاً من الصبر «: در یک جا نوشته. گرددسه بر می

، فارغ یعنی خالی )714ابراهیم مدکور، ص(» والعقل

خالیاً من : و صاحب مجمع گفته. از صبر و عقل

، )14، ص5طریحی، ج(الصبر او فارغا عن االهتمام به

خالی از صبر؛ یعنی خالی از توجه و اهتمام به آن، که 

براي . این همان معناي لغوي فؤاد یعنی حرارت است
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ابراهیم (» ال هم عنده وال حزَن«: دومین معنا نوشته

؛ یعنی نگرانی و اضطراب )700، ص1425مدکور، 

. ندارد که این به معناي سکینه، آرامش و سکون است

: و معناي سوم را این گونه بیان کرده است

که این ) 700، ص1425ابراهیم مدکور، (» الحال سیئی«

نداشتن است و  قراري و آرامشمعناي پریشانی، بی به

آیۀ اهللا مصباح دو . کندبرگشت به معناي اول می

شدن دل  خالی: انداحتمال را در این زمینه جایز دانسته

مرحوم ). 392، ص1386مصباح یزدي، (و آرامش 

:  والتحقیق: نویسد مصطفوي هم می

 :أنّاألصاللواحدفیالمادة

هوالتخلّىعناشتغال،والخالءأعممنأنیکونخالیامن 

). 69،ص9 ، ج1368مصطفوي،(السکینۀ او خالفها 

اصل واحد در این ماده، اشتغال نداشتن است که 

بودن اعم از این است که خالی از سکینه باشد  خالی

  .یا خالف سکینه

و : نویسندکردن مفردات آیه می عالمه بعد از معنا

ب مادر موسى این است که دلش از مراد از فراغت قل

ترس و اندوه خالى شد، و الزمه این فراغت قلب این 

هاى پریشان و خاطرات است که دیگر خیال

زا در دلش خطور نکند و دلش را مضطرب  وحشت

نکند و دچار جزع نشود و در نتیجه اسرار فرزندش 

بایست مخفى کند، اظهار نکند و  موسى را که مى

راز وى نبرند و معناي مستفاد خود را، دشمنان پى به 

داند که سبب اظهارنکردن مادر موسى سیاق آیه می

همانا فراغت خاطر او بوده و علت فراغت خاطرش 

ربط بر قلبش بود که خدا سبب آن شده است و 

تا » إِنْ کادت لَتُبدي بِه«  مجموع این جمالت یعنى

  فُؤاد أُم موسى وأَصبح«  آخر آیه، در مقام بیان جمله

 ). 14و13، ص16، ج1417طباطبایی،. (است» فارِغاً

اصل : نویسدمرحوم مصطفوي دراین زمینه می 

کند، و تحقیق  بر بستن و ثبات داللت می» ربط«واحد 

مطلب اینکه اصل واحد در این ماده، اطمینان و توثیق 

و بستنی است که متعلق به چیزي یا موضوعی است 

پس از این . بر همان حالت ثابت نگه دارندتا آن را 

شود که مفاهیمی مثل ثبوت، وثوق،  مطلب ظاهر می

لزوم و استواري از آثار و لوازم آن اصل است 

معناي پس ربط به). 28، ص4، ج1368مصطفوي، (

. بستن و پیوستگی است که الزمۀ آن ثبات است

-پردازد و می سپس به توضیح کاربرد آن در قرآن می

» قُلُوبِهِم إِذْ قاموا فَقالُوا ربنا  وربطْنا على«: سدنوی

شدن نفس و  اي از محکم مرتبه اشاره به) 14: کهف(

و ثبوت و . هاست قلب و ثبوت به هنگام سختی

و . شدن قلب، مضطرب و متزلزل نبودن است محکم

شدن ایمان و طمأنینه در قلب  این اولین مرتبه محقق

به نزول سکینه در این کالم  است، و این نزدیک

فَأَنْزَلَ السکینَۀَ علَیهِم وأَثابهم فَتْحاً «: خداوند است

، اشاره به این »علی«؛ اما کاربرد ربط با حرف »قَرِیباً

شود،  بر قلب وارد می) ثبات و سکینه(است که رباط 

بستیم و ثابت کردیم قلوب : شود که و معنا این می

» قَلْبِها  کادت لَتُبدي بِه لَو ال أَنْ ربطْنا على إِنْ«ایشان را 

؛ یعنی اگر ثابت نکرده بودیم و ضبط )10:قصص(

نکرده بودیم او را بر استقامت و ایمان، آن را آشکار 

» قُلُوبِکُم وُثَبت بِه الْأَقْدام  ولیرْبِطَ على«. کرد می

 ).29، ص4، ج1368مصطفوي، (، )11:انفال(

کلمه دیگري که در این شبکه معنایی خود را 

است؛ چون هر دو کلید واژة » سکینه«دهد نشان می

نشین است که معناي این دو واژه  هم» علی قلوب«با 

این : کند و اینک بررسی آنرا بسیار به هم نزدیک می

بار بیان شده است که  69ماده با مشتقات آن در قرآن 
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خوانی دارد که در ادامه  هم پنج نمونه آن با مطلب ما

  هو الَّذي أَنْزَلَ السکینَۀَ فی«: پردازیمبه بررسی آن می

که ) 4:فتح(»قُلُوبِ الْمؤْمنینَ لیزْدادوا إیماناً مع إیمانهِم

در این . ظرف نزول سکینه است» قلوب«در این آیه 

زَلَ السکینَۀَ قُلُوبِهِم فَأَنْ  فَعلم ما فی«آیۀ و سه آیه بعدي 

ثُم أَنْزَلَ اللَّه «، )18:فتح(»علَیهِم وأَثابهم فَتْحاً قَریباً

رسوله وعلَى الْمؤْمنینَ وأَنْزَلَ جنُوداً لَم   سکینَتَه على

فَأَنْزَلَ اللَّه سکینَتَه علَیه وأَیده «، )26:توبه(» تَرَوها

  إِذْ جعلَ الَّذینَ کَفَرُوا فی«، )40:توبه(وها بِجنُود لَم تَرَ

  قُلُوبِهِم الْحمیۀَ حمیۀَ الْجاهلیۀِ فَأَنْزَلَ اللَّه سکینَتَه على

ها با انزل  همه نمونه) 26:فتح(»رسوله وعلَى الْمؤْمنینَ

نشین شده که از باب انزال؛ یعنی نزول دفعی و از  هم

نشین دیگر  هم. ال به رسول و مؤمنین استعالم با

قلب است که محل نزول سکینه است و در سه آیۀ 

متعدي شده که » علی«دیگر که قلب وجود ندارد با 

طبق قاعده جانشینی در معناشناسی همان قلب، ظرف 

هاي دیگر، انزال  نشین از هم. دریافت سکینه است

ن سطور نظر نویسنده ایناپذیر است که به جنود رؤیت

از  26در آیه . است» سکینه«عطف تفسیري همان 

براي » انزل«براي کفّار در مقابل » جعل«سوره فتح 

در تقابل جدي با » حمیت«کار رفته و مؤمنان به

  إِذْ جعلَ الَّذینَ کَفَرُوا فی: قرار گرفته است» سکینه«

  زَلَ اللَّه سکینَتَه علىقُلُوبِهِم الْحمیۀَ حمیۀَ الْجاهلیۀِ فَأَنْ

کردن  و این تقابل، معنا) 26:فتح(رسوله وعلَى الْمؤْمنینَ

کند و جالب آنکه تر میهر دو کلمه را راحتر و سریع

  إِذْ جعلَ الَّذینَ کَفَرُوا فی: ظرف حمیت هم قلب است

  . قُلُوبِهِم الْحمیۀَ

ر قوي در جانشین بسیا» سکینه«نتیجه اینکه  .1

قلوب مؤمنان است که در معناي آن » ربط«قرآن براي 

بودن نهفته است و  ثبوت، استقامت، استواري و محکم

و قلبی . نامیده شده است» فؤاد«چنین قلبی در قرآن، 

هم که ظرف حمیت شده همان هوایی است که صفت 

افئدة کفار، قرار گرفته که وجه اشتراك آن حرارت و 

ممکن است . در راه خیر یا راه شرّ ثبوت است، خواه

راهه که از معناشناسی فؤاد استخراج ثبات کفار در بی

مثل . شد، از آیات زیر استنباط شود

و ) 155:نساء(» وقَولهِمقُلُوبناغُلْفٌبلْطَبعاللَّهعلَیهابِکُفْرِهم«

یا آیۀ ) 88:بقره(»وقالُواقُلُوبناغُلْف«

آذانناوقْرٌومنْبینناوب أَکنَّۀٍمماتَدعوناإِلَیهِوفی وقالُواقُلُوبنافی«

جابکَحنو آیۀ ) 5:فصلت( »ی

: انعام(» آذانهِموقْر قُلُوبِهِمأَکنَّۀًأَنْیفْقَهوهوفی وجعلْناعلى«

 ). 46: ، اسراء57: ، کهف25

إِذْ «: این آیه است» رباط«آیۀ بعدي دربارة 

غَشِّیکُمی  ماء ماءنَ السم کُملَینَزِّلُ عیو نْهنَۀً مأَم النُّعاس

  لیطَهرَکُم بِه ویذْهب عنْکُم رِجزَ الشَّیطانِ ولیرْبِطَ على

الْأَقْدام بِه تثَبیو یاد آرید(،)11:انفال(» قُلُوبِکُم (

راي هنگامی که خواب راحت را بر شما فرو پوشاند ب

اینکه از جانب او ایمنی یابید و از آسمان آبی 

فرستاد که شما را به آن آب پاك کند و وسوسه و  می

هاي شما را  کید شیطان را از شما دور سازد و دل

  .هاي شما را استوار بداردمحکم و استوار کند و گام

در این آیه چند عامل براي ثبات قلب ذکر شده 

نشین شده است که  هم است و ربط قلب با ثبات قدم

ثبات قدم، عطف تفسیري همان ربط قلب است؛ به 

این صورت که ثبات قدم در عمل، ظهور همان قوت  

 . قلب و ثبات و استواري درونی و باطنی است

  وربطْنا على«: آیه دیگر در سورة کهف آمده

 ماواتالس بنا ربوا فَقالُوا رإِذْ قام ضِ لَنْ قُلُوبِهِمالْأَرو

که ) 14:کهف(»نَدعوا منْ دونه إِلهاً لَقَد قُلْنا إِذاً شَطَطاً

سه جانشین براي آن در قرآن آمده که یکی پس از 

إِنَّ : این ترتیب کنند، به دیگري همدیگر را تفسیر می

هِملَیوا تَتَنَزَّلُ عتَقاماس ثُم نَا اللَّهبکَۀُ  الَّذینَ قالُوا رالئالْم



  
  

 109میدر قرآن کر» فؤاد« یمعناشناس
 

 

کُنْتُم   أَالَّ تَخافُوا وال تَحزَنُوا وأَبشرُوا بِالْجنَّۀِ الَّتی

، إِنَّ الَّذینَ قالُوا ربنَا اللَّه ثُم )30:فصلت(تُوعدونَ 

 مال هو هِملَیع فوا فَال خَوتَقاماس

لطَّریقَۀِ ، وأَنْ لَوِ استَقاموا علَى ا)13:أحقاف(یحزَنُونَ

اسالم (، و اگر بر طریقه )16:جن(لَأَسقَیناهم ماء غَدقاً 

علم و رحمت و (پایدار بودند، قطعاً آب ) و ایمان

  .کنیم فراوان نصیبشان می) رزق

فَقالُوا ربنا رب «پر واضح است که عبارت 

قالُوا «تفصیل دو عبارت مجمل » السماوات والْأَرضِ

استَقاموا «و عبارت . در دو آیه بعدي است» لَّهربنَا ال

در دو آیۀ دیگر است » استَقاموا«تفصیل » علَى الطَّریقَۀِ

لَنْ «که تفصیل بیشتر آن در آیۀ منظور به این صورت 

) 14:کهف(» نَدعوا منْ دونه إِلهاً لَقَد قُلْنا إِذاً شَطَطاً

بِهِم إِذْ قَاموا فَقَالُوا ربنَا رب وربطْنَا علَى قُلُو: آمده است

السماوات والْأَرضِ لَنْ نَدعو منْ دونه إِلهاً لَقَد قُلْنَا إِذاً 

آنها را سخت ) پاك(هاي  و دل)14:کهف(شَطَطاً 

گاه که آنها قیام کردند و  استوار و دلیر ساختیم آن

ن است و ما ها و زمی خداي ما پروردگار آسمان: گفتند

کس را به خدایی  هرگز جز خداي یکتا هیچ

خوانیم که اگر بخوانیم سخت راه خطا و ظلم  نمی

 .ایم پیموده

تر اینکه ربط قلب، پذیرش توحید ۀ نهایینتیج

)نَا اللَّهباست » الطریق«و استقامت بر ) إِنَّ الَّذینَ قالُوا ر

ق شده اطال» فؤاد«که چنین قلبی در قرآن بر آن واژة 

  . است

  

  »ثبت«نشینی با  معناشناسی فؤاد بر اساس هم. 2-4

» نثبت«در قرآن دو مرتبه با فعل » فؤاد«واژة 

نشین شده و در هر دو مرتبه اضافه به ضمیر کاف  هم

و . است) ص(شده که خطاب به مقام ختمی مرتبت

کردن انباء رسل است  ها، قصهعلت یکی از این تثبیت

دیگر نزول تدریجی قرآن است و علت ) 120:هود(

و دیگر » مانُثَبتُبِهِفُؤَادك«بار با عبارت یک). 32:فرقان(

اولین نمونه در سورة . »لنُثَبتَبِهِفُؤَادك«بار با عبارت 

این صورت که خداوند  مبارکۀ هود واقع شده است به 

: فرمایدمی

»ملالرُّساءنْأَنْبکَملَیعنَقُصکُالوالْحهیهذکَفاءجکَوتُبِهِفُؤَادانُثَب

وهریکازانباء ) 120:هود(» قُّوموعظَۀٌوذکْرَىللْمؤْمنینَ

الرسل 

کنیمودرا کنیم،آنچهکهدلترابداناستوارمى رابرتوحکایتمى

یا (ین انباء

 .براىتوحقآمدهوبراىمؤمناناندرزوتذکّرىاست)قصه

و دربارة ایمان و  سیاقی واحد دارد 122این آیه تا آیۀ 

) ع(بحثازقصصانبیا. مسائل معنوي است

اینلحاظکهآناناُسوهدیگرانهستندسودمندوآموزندهاس به

: فرمود) ص(کهخدایسبحانبهپیامبرگرامی ت؛چنان

کنیم  مابرایتثبیتقلبتو،اخبارپیامبرانپیشینرابرایتوگزارشمی

). 184،ص7، ج1388جوادي آملی، تسنیم،(

بخشدواوراچو خَلَفراآرامشمیآشناییباسیرهسلفصالح،قلب

. رساند نسلَفبهصالحوفالحمی

: فرماید می) ص(ازاینروخداوندبهرسوالکرم

. کنیم هایانبیایپیشینرابرایتثبیتقلبتونقلمی قصه

» أالبذکراللهتطمئنُّالقلوب«: فرماید خداوندسبحانکهمی

آموزدکهبهیادسیرهان هامی ،هماوستکهبهانسان)28:رعد(

اناطمینانیابد؛ بیایالهیباشندتاقلوبش

دلیل کند؛به چونیادخداهمراهبایاداولیایاوظهورمی

جوادي آملی، (. اینکهآنانمظاهریادحقهستند

  ).40،ص6، ج1389پیامبراندرقرآن،  سیره

دومین نمونه در سورة مبارکۀ فرقان واقع شده 

: فرمایداین صورت که خداوند می است، به 

یهِالْقُرْآنُجملَۀًواحدةًکَذلکَلنُثَبتَبِهِوقالَالَّذینَکَفَرُوالَوالنُزِّلَعلَ«
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: ، کفارگفتند)32:فرقان(» فُؤادکَورتَّلْناهتَرْتیالً

) ع(چراقرآن،نظیرالواححضرتموسی

: فرماید یکجانازلنشد؟خداوندمی

خواهیمهموارهارتباطتوباوحیبرقرارباشدتاهرلحظها مامی

مقام  زمامددبگیریودرسایهاینارتباطبتوانیموقعیت و

، 1388جوادي آملی، تسنیم، (معنویخودراتثبیتکنی 

). 336،ص9ج

) ع( هاستایناستکهالواحموسیکلیم آنچهمعهودنزدیهودي

کهاستظهارآنازبرخیآیاتقرآنکریمآس نزولدفعیداشت،چنان

 ،150 ،145 سورهاعراف،آیات(  اناست

؛ولیتوراتکهمشتملبراصوالعتقادیواحکامفقهیوحقو)154

 .تدریجنازلشد بهقیواخالقیاست

سورة فرقان سیاقی واحد دارند  30-34آیات 

که در آیۀ (راجع به قرآن، تثبیت فؤاد، حقّ بودن قرآن 

و ) سوره هود هم چنین مطلبی وجود دارد 120

طور که همان. نهایتاً حشر این مجرمین و کفار است

نشینی دال بر  در مباحث معناشناسی مطرح است، هم

نشینی عالوه بر این، نشان  اما همتفاوت معنایی است؛ 

هاي  نشین از تقارب معنایی نیز دارد، مثالً در هم

نشین،  بینیم که بیشترین کاربرد این هم توصیفی ما می

هاي معنایی است  در تقارب معنایی و کشف الیه

این اصل در . اگرچه بر تفاوت معنایی نیز دال باشد

تَمعا افْتَرَقَا، إِذا اج«معانی و بیان هم وجود دارد که 

و ) 355، ص7ج ق، 1205زبیدى، (» وإِن افْتَرَقَا اجتَمعا

اهللا  بین مفسرین قرآن نیز پذیرفته شده است، مثالً آیت

-جوادي آملی در چندین کتاب استناد به این اصل می

-براي نمونه می» تفصیل قاطع شرکت است«کند که 

: نویسد

،شفاعتومانندآن گرچهاقسامیادشدهازقبیلضمانت،کفالت

در آیۀ 

واتَّقُوایوماًالتَجزینَفْسعنْنَفْسشَیئاًوالیقْبلُمنْهاشَفاعۀٌوالیؤْ«

 »خَذُمنْهاعدلٌوالهمینْصرُونَ

مشمولنامنصرتاست؛لیکنچونتفصیلقاطعشرکتا)48:بقره(

ایاستکهباعنا ست،مقصودازنصرتدرایننمونهکمکجداگانه

،  جوادي آملی، تسنیم(قدارد وینقبلیوازجملهشفاعتفر

طور که مشخص است در همان). 225،ص4، ج1388

این بیان هم تفاوت معنایی ظاهر است و هم تقارب 

: نویسدمعنایی و در نقدسخنفخررازي می

نصرتچنانچهدربرابرشفاعتقرارگیرد؛چونتفصیلقاطعشر

کتاستمقصودازآنغیرازشفاعتاست؛لیکنهنگامیکهمطلقذک

جوادي (شود  ارنگرفتشامآلننیزمیرشدودرقبالشفاعتقر

، 199، ص13همچنین ج 457، ص12،ج1388آملی 

، 212، ص1388، اسالم و محیط زیست، ...و 346: 14

، زن در آئینه 286، ص1387تحریر تمهیدالقواعد، 

و منزلت عقل در  133، ص1388جمال و جالل، 

  ).68، ص1389هندسه معرفت دینی، 

نشینی  ا در همهدر معناشناسی هم آمده که واژه

گیرند کسب که قرار می) سیاقی(با یکدیگر و بافتی

اي که معناي آنها توسعه پیدا گونهکنند؛ بهمعنا می

، فصل سوم 1381صفوي، (شود کند یا ضیق می می

گذارد  نشینی تثبیت بر فؤاد اثر می در این هم). تا نهم

این دو آیه .  کندو معناي خود را منتقل به آن می

قصص که ربط قلب مادر  10قلب پیامبر با آیه  تثبیت

چنین . کند، جانشین یکدیگرندرا مطرح می) ع(موسی

قلبی در قرآن توصیف به مطمئنه و نفس مطمئنه شده 

  .است

-نشین شده؛ ولی هیچ یک از واژه ثبت با فؤاد هم

با این کلمه ... هاي قلب، روح، نفس، لب، حجر و

کلماتی که قرابت همچنان که . نشین نشده است هم

نیز ... دارند مثل شدد، حکم و» ثبت«معنایی با 
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سه مرتبه » ربط«فقط . نشین قلب نشده است هم

نشین قلب شده که یک مرتبه دربارة مادر  هم

و دوبار دربارة مؤمنین است ) 10:قصص) (ع(موسی

و » یثبت به االقدام«که یکی با ) 14:و کهف 11:انفال(

قرار گرفته » قلنا اذاً شططا لقد«دیگري در تقابل با 

) راغب مادة شطط. ظلم و دوري از حقّ: شطط(است 

  . که در معناشناسی آن بیان شد که همان فؤاد است

نشین شده که  هم» اطمینان«در پنج آیه هم قلب با 

، 260:بقره(همه دربارة مؤمنین و مباحث ایمانی است 

این  و) 8:و رعد 10:، انفال113:، مائده126:عمرانآل

همان معناي فؤاد براي مؤمنین است که از معناي پایۀ 

. خارج شده است) تحول و انقالب(قلب 

انسانمؤمن،چونهدفوراهیمشخصدارد،مطمئنوراحتاست

ستایدو  قرآنمؤمنانرامی. بدوناینکهسرگردانباشد

» فأنزاللسکینۀعلیهموأثابهمفتحاًقریباً«:فرماید می

) 4: فتح(»منینأنزاللسکینۀفیقلوبالمؤ«یا )18:فتح(

. ستاید پیامبرومؤمنانراباسکونتوطمأنینهوآرامشمی

. پسمؤمندرسکونتوآرامشوکافردرتردیداست

جوادي (رسد  انسانمرددآرامنداردوبهمقصدهمنمی

  ). 45 ، ص1388آملی، حکمتعبادات، 

واژگان » طمن«و » سکن«، »ثبت«در مقابل با واژة 

  . و تزلزل قرار دارد» هوي«، »قلب«

  

  جهینت

دست از مجموع مباحثی که طرح شد نتایجی به

  : شودآمد که بیان می

لغویان، حرارت را در مادة فؤاد در نظر  .1

دارند؛ اما از آیات قرآن نوعی ثبوت براي فؤاد در 

نظر گرفته شده که در حوزة ایمان مثبت است و در 

  . حوزة کفر منفی

، 10:قصص(از جانشینی قلب و فؤاد  .2

آید که شمول دست میاین نکته به) 10:، انعام37:نور

هایی تر از فؤاد است و فؤاد مؤلّفهمعنایی قلب وسیع

پس دایرة معنایی و . کنددار میدارد که آن را نشان

 . شودتر میتر و تنگکاربرد آن نسبت به قلب خاص

فؤاد اختصاص به انسان دارد؛ ولی قلب به  .3

ئدة من اف«مگر اینکه . اجنّه هم نسبت داده شده است

را عام بگیریم که شامل اجنّه بشود که جاي » الناس

 . تحقیق جداگانه دارد

یابیم همه مجموع آیات فؤاد در میاز نگاه به .4

مربوط به مسائل ایمانی، معنوي و آخرتی است؛ پس 

از روح که درگیر این مسائل است ) بعدي(آن ساحتی

 شود که اگر رو به ایمان باشد ممکن فؤاد نامیده می

گفته شود و اگر رو به ... است لب، نُهی، حجر و

 ... .قلب، نفس و: ایمان نداشتن

هاي فؤاد ربط قلب است و نشین یکی از هم .5

و ) إِنَّ الَّذینَ قالُوا ربنَا اللَّه(ربط قلب، پذیرش توحید 

است، که چنین قلبی در قرآن » الطریق«استقامت بر 

  . اطالق شده است» فؤاد«بر آن واژة 

جانشین بسیار قوي براي » سکینه«در قرآن  .6

»قلوب مؤمنین است که در معناي آن ثبوت، » ربط

استقامت، استواري و محکم بودن نهفته است و 

 .نامیده شده است» فؤاد«چنین قلبی در قرآن، 

» إِلَیهِأَفْئدةُالَّذینَالیؤْمنُونَبِالْآخرَةِ ولتَصغى«از آیۀ  .7

آید که معناي پایۀ فؤاد یعنی یبر م) 113: انعام(

حرارت در آن موجود است و همین معنا براي 

 .شودمؤمنان تبدیل به سکینه و سکونت می

ثبات کفار در بیراهه از معناشناسی فؤاد  .8

، 5:، فصلت88:، بقره155:نسا(شود  استخراج می

 ). 46:و اسراء 57:، کهف25:انعام
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همۀ کارهاي معرفتی و عاطفی و احساسی  .9

توان به فؤاد نسبت داد؛ ولی در سطح را می قلب

دلیل سطح ). 11:نجم.  ماکَذَبالْفُؤادمارأى(بسیار باال 

باال بودن عواطف و احساسات فؤاد را هم از خود 

 ).حرارت و توقّد(توان فهم کرد مادة فؤاد می

در معناي فؤاد آنچه از تحول و تقلّبِ قلب  .10

 أَفْئدتُهمهواء«مثل شود؛ بنابراین آیاتی است سلب می

توجیه، ... و) 110:انعام(» نُقَلِّبأَفْئدتَهم«، و )43:إبراهیم(

مثل شأنیت فؤاد شدن در آیه اول و . شودمناسب می

قابلیت تحول و تقلّب در عین ثبات در آیۀ دوم که 

 . وجود اختیار تا لحظۀ مرگ دائمی باشد

هواء  در آیۀ افئدتهم هواء، افئده برخی عین .11

دانسته شده، شبیه زید عدلٌ که مبالغه در عدالت و 

در این آیه مبالغه در هوي است و این مطلب ثبوت 

بظاهر تداعی این نکته گرچه . رسانددر هوي را می

 .شودکند؛ اما با کمی دقت معلوم میپارادوکس می

براي کفّار در » جعل«از سوره فتح  26در آیه  .12

در » حمیت«کار رفته و ان بهبراي مؤمن» انزل«مقابل 

قرار گرفته است و جالب » سکینه«تقابل جدي با 

نتیجه اینکه . آنکه ظرف حمیت هم قلب است

» ربط«جانشین بسیار قوي در قرآن براي » سکینه«

قلوب مؤمنان است که در معناي آن ثبوت، استقامت، 

چنین قلبی در .  استواري و محکم بودن نهفته است

نامیده شده است و قلبی هم که ظرف » دفؤا«قرآن، 

حمیت شده همان هوایی است که صفت افئدة کفار، 

قرار گرفته که وجه اشتراك آن حرارت و ثبوت است 

  .خواه در راه خیر یا راه شرّ

انفال ربط قلب با ثبات قدم  11در آیه  .13

نشین شده است که ثبات قدم، عطف تفسیري  هم

ت که ثبات قدم همان ربط قلب است؛ به این صور

در عمل، ظهور همان قوت قلب و ثبات و استواري 

 . درونی و باطنی است

نشینی اثر  نشینی تثبیت و فؤاد این هم در هم .14

و این . کندگذارد و معناي خود را به آن منتقل می می

دو آیه که مربوط به تثبیت قلب پیامبر است، با آیه 

 را مطرح) ع(دهم قصص که ربط قلب مادر موسی

چنین قلبی در قرآن . کند، جانشین یکدیگرندمی

 .توصیف به مطمئنه و نفس مطمئنه شده است

» طمن«و » سکن«، »ثبت«در مقابل با واژة  .15

 . قرار دارد» تزلزل«و » هوي«، »قلب«واژگان 
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اهللا مکارم در چند جاي تفسیر نمونه با آیه -1

این نکته نیز توجه : نویسداستناد به مفردات راغب می
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افروختگى و پختگى در آن منظور باشد که مسلماً این 

دهد  موضوع پس از تجربۀ کافى به انسان دست مى
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