
 

 

  
  
  
  
  
 
 
 
 

 »قلب المؤمن بین االصبعین...«بررسی سندي و داللی حدیث 
  

 *رامین گلمکانی
 **دلبريسید علی 

  
 چکیده

ذکـر شـود   ها  آن آنکه سندي براي بیها  آن شتریات فریقین عبارات خاصی وجود دارد که در بیدر میان روا
ن یالمثلی رایج مورد استناد قرار گرفته است. از ا یک قاعده و اصل پذیرفته شده و همچون ضرب عنوان به

 منسوب به پیامبر» ف یشَاءیقَلّبه کَینِ منْ أَصابِعِ الرَّحمنِ یالْإِصبعنَ یقَلْب الْمؤْمنِ ب«حدیث  ،اتیدست روا
صورت مرسل و مسند، بـه   ري، کالمی، فلسفی و عرفانی بهین سخن در کتب روایی، اخالقی، تفسیاست. ا

ار گرفتـه  ن علوم قـر یاري از بزرگان ایهاي مختلف با الفاظی همسان و غیرهمسان، مورد استناد بس شکل
، آن اند، برخی با برچسب ضعف سـندي  ن سخن برداشت جبر نمودهیکه برخی از متکلمان از ا است؛ چنان

انـد و   ث در پاسخ به شبهه جبر درصـدد تأویـل آن برآمـده   یرش ضمنی حدیاند، کسانی با پذ دهرا نفی کر
ث را بـر  یتـواي حـد  قت دانستن الفاظ آن، با اصول خاص فلسفی و عرفـانی، مح یگروهی دیگر ضمن حق

تحلیلی روشن خواهد کـرد   ن مقال به روش توصیفییاند. ا معناي واقعی حمل نموده و به شرح آن پرداخته
و  نیمعصـوم  ۀاصلی مسلم و قطعی مورد استناد ائم عنوان بهکه حدیث اصابع، از احادیث معتبر است و 

قلوب افـراد بشـر    ،تعالی است تصرف حقچیز تحت سلطه و  که همه عالمان فریقین قرار گرفته و همچنان
  نیز با تصرف او، هر لحظه بین شادي و غم، متغیر است.
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     مقدمه .1
ت نفسانی انسان امري بدیهی و روشن است کـه هـر   ییتغ فـردي در طـول زنـدگی    ر حا

گـر  ینشـاط، و دمـی د  اي شـاد و با  ي که لحظـه طور به ش با آن مواجه است،یخو ۀروزمر
اي  دهیـ گر بر رأي و عقیگرفته و اندوهناك است، یا روزي بر عقیده و رأیی است و روز د

رفتارشناسـی، بـه    شناسی از جنبـۀ  نِ مبتنی بر تجربه مانند روانیدیگر. همچنان که علوم نو
ت پرداختهیین تغیی فرایند ابررس با اشـاره بـه    امبر اکرمیاند، در سخن مشهور از پ ر حا

ت نیز آمده است که یین تغیهم ـ «ر حا نِ بؤْمالْم یقَلْب عـبنِ    ینَ الْإِصمـابِعِ الـرَّحـنْ أَصنِ م
  ».ف یشَاءیقَلّبه کَی

قی، تفسکتب رواین سخن در یا مـی، فلسـفی و عرفـانی    یی، اخ  صـورت  بـه ري، ک
ن حـال  ین علوم قرار گرفته اسـت؛ در عـ  یاري از بزرگان ایمرسل و مسند مورد استناد بس

ف استمانند عباراتی در فقه  ـ که آ از جهات گوناگون مورد اخت ا ایـن حـدیث سـخن    ی
ـ  ،از روایات برگرفتهاي علمی  ا قاعدهیمعصوم است  ن ذهـن برخـی از صـاحبا    ۀا سـاخت ی

» صـابع الـرحمن  أ«و » قلـب المـؤمن  «علوم؟! مفهوم درست حدیث چیسـت؟ مقصـود از   
مفاهیم دینی داراي معناي صحیحی است یا اینکه با قـرآن، سـنّت،    چیست؟ آیا در منظومۀ

  قطعیات و بدیهیات علمی تعارض داشته و ناهماهنگ است.  
ـ در ااي مستقل ارائه نشـده اسـت،    ۀ این حدیث مقالهکنون درباربا توجه به اینکه تا ن ی

ـ دو  يسـند  از جنبـۀ  ن سخن منسوب به رسول اکـرم یکه ا سعی شدهنوشتار  ، بـه  یل
 ،ان شـده اسـت  یـ ن عبـارت ب یا . با بررسی آنچه دربارۀشود یبررستحلیلی  روش توصیفی

در  ن سخن مطلبی است مطابق بـا عقـل و نقـل کـه همگـان     یشود که ا ن برداشت مییچن
قی، تلقی بـه قبـول کـر    عرفانی و کتب مختلف تفسیري، حکمی و  طـور  بـه و انـد   دهاخ

  اند، که اشاره خواهد شد.   متفاوتی از آن ارائه کرده يها برداشتضمنی 
  ثیگزارش متن حد .2

بار ذکر شـده   1500ث تنها در منابع اهل سنت بیش از ین حدیافزارهاي موجود، ا طبق نرم
د یاز نویسندگان، بابی را به آن اختصاص داده و ذیـل آن بـا اسـان    است تا جایی که برخی

 ق، بـاب 1420، يالبغـداد  ياآلجـرّ (.انـد  ان کـرده یـ ث را بیهاي مختلف، حـد  متعدد و نقل
ـ  الْخَلَـائقِ  قُلُوب بِأَنَّ مانِیالْإِ نَیب  عـبـنْ  نِیإِصـابِعِ  مأَص  ـزَّ  الـرَّبـلَّ  عجـ کَ بِلَـا  و ، 3ج ف،ی
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، 1الــرَّحمنِ، ج أَصــابِعِ مــنْ نِیأُصــبع نَیبــ الْقُلُــوب إِنَّ بــاب ،ق1400، یبانیشــ ؛1156ص
حه و القلب :44 ، باب39ص ،67 ج، ق1403مجلسی،  ؛98ص ) چنـد مـورد    فساده و ص

    :است ترتیب زیر جامع روایی سنی و شیعه بهدر مها  آن ترین از مهم
  عهیجوامع روایی اهل سنت و شن یتر مهمحدیث در  .1ـ2

ي مختلف و با اندك تفاوتی در الفاظ در منابع متعدد از شیعه و اهـل  ها این حدیث با نقل
  شود.   همه به ذکر برخی بسنده می ؛ در ذیل از میان آنسنت آمده است

 ابـنِ  عـنِ  عمـرَ  بـنِ  موسى عنْ أَحمد بنِ محمد عنْ هیأَبِ عنْ محمد بنُ أَحمد حدثَنَا .1
 الرَّجـلُ  کَـانَ  إِذَا« : قُـولُ ی ع جعفَـر  أَبـا  سمعت قَالَ حمرَانَ عنْ الْقَمّاط دیسع یأَبِ عنْ سنَانٍ
 منْـه  تَسـمع  حتَّى منْه تَبرَّأْ لَا و راًیخَ إِلَّا تَقُلْ فَلَا سارِكی إِلَى تَحولَ ثُم يرأْ علَى نکیمی علَى

ـ کَ قْلبهـا ی  اللَّـه   أَصابِعِ منْ نِیإِصبع نَیب الْقُلُوب فَإِنَّ نک؛یمی علَى هو و سمعت ما  شَـاء ی فی
ـ للْخَ وفِّـقَ  ربما الْعبد إِنَّ و کَذَا عإلًسا و کَذَا عإلًسا ـ بابو ابـن (.»رِی  ؛604ص ،2 ج ،ش1385 ه،ی

  )568ص ،6 ج ،ق1414 قمى،
 الـرَّحمنِ  عبـد  أَبـا  سـمع  أَنَّـه  نئٍ،ها أَبو یأَخْبرَن ،ةُویح حدثَنَا الرَّحمنِ، عبد أَبو حدثَنَا .2
لبیالْح، أَنَّه عمس دبع نَ اللَّهرٍو، بمع أَنَّه عمولَ سسر لَّى اللَّهلَ اهللاُ صـ ع  إِنَّ«: قُـولُ ی وسـلَّم  هی

قُلُوب نیب ما آدکُلَّه نَیب عبنْ نِیإِصابِعِ منِ أَصملَّ الرَّحجزَّّوکَقَلْبٍ ع  ،ـداحی و ـرِّفـ کَ ص  فی
 إِلَـى  قُلُوبنَـا  اصـرِف  الْقُلُوبِ، مصرِّف اللَّهم«: وسلَّم هیعلَ اهللاُ صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ ثُم »شَاءی

کت4، جق1421، النیسـابوري  قشـیري  ؛181و  130، ص11، جق1421حنبـل،   ابن(».طَاع ،
 ؛ همـو، 125ش، ص1377 ى،الهـد  علـم ، 203و  156، ص7جق، 1421نسائی،  ؛2045ص

 عمـرٍو،  بـنِ  وعبداهللاِ ،سلَمإلَ وأُم سمعانَ، بنِ النَّواسِ عنِ الْبابِ ی) وف318ص ،1 ج م،1998
ف ابـن   16، ص4ج ،م1998، يترمذ(.ذَر یوأَبِ ،ئشَإلَوعا ، م1952، ماجـه  ، و با انـدك اخـت
 )1260، ص2ج

 اهللاُ صـلَّى  یالنَّبِ کَانَ: قَالَ أَنَسٍ عنْ انَ،یسفْ یأَبِ عنْ األَعمشِ، حدثَنَا ،إلَیمعاوِ أَبو حدثَنَا .3
ـ  فَقُلْنَـا : قَالَ. »نکید علَى یقَلْبِ ثَبت الْقُلُوبِ، مقَلِّب ای«: قُولَی أَنْ کْثرُی وسلَّم هیعلَ  رسـولَ  ای

،نَّا اللَّهآم ا بِکبِم و جِئْت ،لْ بِهفَه لَ تَخَاففَقَالَ: قَالَ نَا؟یع :»،مإِنَّ نَع  ـ  الْقُلُـوب نَیب  عـبنِیأُص 
  )  160، ص19، جق1421حنبل،  ابن(».قَلِّبهای وجلَّ عزَّ اللَّه أَصابِعِ منْ

 داللَّـه یعب بـنُ  بسرُ یحدثَن: قُولُی جابِرٍ، ابنَ یعنی سمعت: قَالَ مسلمٍ، بنُ دیالْول حدثَنَا .4
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ضْرَمیالْح، أَنَّه عما سرِ أَبیإِدس لَانقُولُی ،یالْخَو :تعمس اسنَ النَّوانَ بعملَـابِ  سقُـولُ ی یالْک :
تعمولَ سسر لَّى اللَّهلَ اهللاُ صیعه لَّمسا«: قُولُی ونْ مإِلَّا قَلْبٍ م وهو نَیب عبنْ نِیأُصـابِعِ  مأَص 

بر الَمإِنْ نَ،یالْع ی أَنْ شَاءیقهم ،هإِنْ أَقَامو یزِی أَنْ شَاءغَه  اغَـهکَـانَ  »أَزـ «: قُـولُ ی و  مقَلِّـب  ای
 ،ق1421حنبـل،   ابـن (».رْفَعهیو خْفضُهی الرَّحمنِ دیبِ زَانُیوالْم نک،ید علَى قُلُوبنَا ثَبت الْقُلُوبِ

ف ابـن   ؛178، ص29ج ، 7ق، ج1421 نسـائی،  ؛72، ص1، جم1952، هماجـ  با اندکی اخـت
  )  156ص

ـ و وهشَامٍ، اد،یزِ بنِ الْمعلَّى عنْ د،یز ابنَ یعنی حماد حدثَنَا: قَالَ ونُس،ی حدثَنَا .5  ونُس،ی
ـ  أَنْ کْثـرُ ی وسلَّم، هیعلَ اهللاُ صلَّى اللَّه رسولُ کَانَ دعوات: قَالَت ئشَإلَعا أَنَّ الْحسنِ، عنْ  دعوی
 تَـدعو  تُکْثـرُ  إِنَّک اللَّه، رسولَ ای: فَقُلْت: قَالَت ،»نکید علَى یقَلْبِ ثَبت الْقُلُوبِ مقَلِّب ای«: بِها

 أَزاغَـه،  شَـاء  فَـإِذَا  وجلَّ، عزَّ اللَّه أَصابِعِ منْ نِیأُصبع نَیب یالْآدم قَلْب إِنَّ«: فَقَالَ الدعاء، بِهذَا
ف کمـی در ج   151، ص41ج ق،1421حنبل،  (ابن».أَقَامه شَاء وإِذَا  ؛230، ص43و با اخـت

  )156، ص7ق، ج1421نسائی،
 أَنَّ تُحـدثُ  ،سلَمإلَ أُم سمعت: قَالَ شَهرٌ، یحدثَن: قَالَ د،یعبدالْحم حدثَنَا شم،ها  حدثَنَا .6

 ثَبـت  الْقُلُـوبِ،  مقَلِّـب  اللَّهم«: قُولَی أَنْ دعائه یف کْثرُی کَانَ وسلَّم هیعلَ اهللاُ صلَّى اللَّه رسولَ
 خَلْـقِ  منْ ما نَعم،«: قَالَ لَتَتَقَلَّب؟ الْقُلُوب إِنَّ أَو اللَّه، رسولَ ای: قُلْت: قَالَت. »نکید علَى یقَلْبِ
نْ اللَّهم نیب منْ آدشَرٍ مأَنَّ إِلَّا ب هقَلْب نَیب عبنْ نِیأُصابِعِ مأَص ،فَـإِنْ  اللَّه  شَـاء  ـزَّ  اللَّـهـلَّ  عجو 

،هإِنْ أَقَامو شَاء ،اغَهأَلُ أَزفَنَس نَا اللَّهبنَا غَیزِی لَا أَنْ رقُلُوب دعانَا، إِذْ بده أَلُهنَسی أَنْ وبـنْ  لَنَا هم 
نْهلَد إلًرمح، إِنَّه  ـوه  ـابهو بـا   ؛278، ص44و ج 200، ص44ج ق،1421حنبـل،   (ابـن »الْو

ف ترمذ   )423، ص5ج ،م1998، ياندك اخت
  بررسی سند حدیث .3

روش غالـب   .ران وجـود دارد و متأخ ییخبر واحد دو مسلک قدما سنجیدر بحث اعتبار
 سنجیاعتبار اریاست که مع يتعبد تیحج يبر مبنا یمبتن يخبرم ای يمتأخران وثوق سند

ت     ثیاسـناد حـد   ۀریزنج یابیارزق یطرتنها از  ،صدور ثیاز ح ثیحد بـر اسـاس حـا
و صفات مورد نظر  طیشرا يگاه خبرروش هر نیدر علم رجال است. در ا کورمذ انیراو
ـ ) را دارا بود، حجت است و در غمانیا یبه نظر برخ ای ضبطعقل، وثاقت، (يراو ـ ا ری  نی

ـ ا) 7ص ،1ج ،تـا  ، بـی ؛ همـو 200، ص1ق، ج1417، ییخو(ندارد. تیصورت، حج در  نی
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همان مسلک وثـوق   ای هئیعق تیاصحاب و محققان متأخر به حج ياست که قدما یحال
و بـه    اعتقـاد داشـته   منبع و سـند)  ،ییمحتوا نیاز راه قرا نانیاطم(يوثوق خبر ای يصدور
ك و تمام الموضوع در حج ،دگاهید نیدارند. در ا هیاعتمادآور تک نیقرا هعمجمو و  تیم

 ؛ البتـه شود یبه صدور خبر حاصل م نیاست که از قرا ینانیاطماعتبار خبر واحد، وثوق و 
مانند (روات يها یژگیاز و کیهر ن روشیدر ا. یخبر واحد ظنتعبدي  تینه از باب حج

با کتاب و  ییهمسو ایاتقان متن  ای یو عمل ییمانند شهرت روا(تیو روا )مانیوثاقت و ا
ـ پ يبـرا  ینیو قرا راتاما تواند یسنت) م ـ ا شیدای بـه صـدور قـرار     نـان یوثـوق و اطم  نی

ق، 1247ســبزوارى، ؛ 118ص ق،1426 ،ي؛ اســترآباد4، ص1ج ش،1362 ،یعــامل(.ردیــگ
  )25، صق1414 ،یستانی؛ س32ص ق،1414 ،نیبهاءالد یعامل؛ 5، ص1ج

 يبه روش متأخران و وثـوق سـند  عه، یق شیث نخست از طریسند حد ،ن مجالیدر ا
خ یشـ  ۀاز عـالم برجسـت   عیعلـل الشـرا  ث در کتـاب ارزشـمند   ی. سند حدشود یم یابیارز

بـنِ أَحمـد عـنْ    ه عنْ محمـد  یحدثَنَا أَحمد بنُ محمد عنْ أَبِ«گونه آمده است:  نیصدوق ا
 د الْقَماط عنْ حمرَانَ قَالَ سـمعت أَبـا جعفَـرٍ   یسع یموسى بنِ عمرَ عنِ ابنِ سنَانٍ عنْ أَبِ

خ صـدوق بـا هفـت    ین اساس شی) بر ا75، ح605، ص2ش، ج1385، صدوق(». ... :قُولُی
  کند: یث مینقل حد ل از امام باقریب ذیترت واسطه به

  دحمد بن محم. ا1
 ى عطـار یحیمحمد بن القدر  لیفرزند راوي جل ى عطاریحیحمد بن محمد بن ا مقصود

غضـائري اسـت. گرچـه وي در    اهللا دیـ ن بن عبیحسو از اساتید و مشایخ شیخ صدوق و 
، 44، ص1، جق1383، دوداو ابـن  (کتب رجال تصریح بـه وثاقـت نشـده و مهمـل اسـت.     

، 410ص ق،1415، یطوسـ (مانند از مشایخ اجـازه بـودن   توثیقات عامه )، به قرینۀ133ش
ــن 5979، ش413و ص 5955ش غضــائري از او،  ) و کثــرت روایــت شــیخ صــدوق و اب

رخـی شـیخ اجـازه بـودن راوي را     وثاقت و مورد اعتماد بودن وي را ثابت کرد. بتوان  یم
 ؛53ص ق،1404، ید بهبهـان یـ وح؛ 133، ص1جق، 1415اعرجی کـاظمی،  (توثیق او نشانۀ
ـ ن ي بـی ا ) و عده104ش، ص1380؛ میرداماد، 275، ص2جق، 1411، یمامقان ـ از از توثی ق ی

کـه   ) همچنـان 30، ص3ش، ج1363؛ بحرالعلـوم،  221، ص13، جتـا  ی، بیبحران(دانند. یم
راوي  وثاقـت  بلکـه  اعتمـاد  ۀنشـان را  يراو بـر  نیـی قم اعتمادر و یبرخی نقل افراد سختگ
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 ی؛ اعرجــ362، ص10ج، ق1406 ،ی؛ مجلســ49ص ،ق1404 ،یبهبهــان دیــوح(.نــدندا مــی
حدیث از طریـق او نقـل    302) از باب نمونه شیخ صدوق 120، ص1ج ق،1415 ،یکاظم

  ده است.کر
  هیأَبِ .2

القـدر اسـت.     لیـ جلو  هثقـ  ،یمـام ا ان برجسـتۀ یاز راو ى العطاریحیمحمد بن مقصود 
ـ کث نیعـ  ثقإلزمانه  یخ أصحابنا فیش«د: یگو یوي م نجاشی دربارۀ نجاشـی،  (.» ثیر الحـد ی

  )157 ، صتا ی، بی؛ حل353 ق، 1407
  حمدابن  مدمح. 3

ـ ماماسـت. وي از اصـحاب ا    يشـعر ى بن عمران ایحیحمد بن ابن  محمدمراد  ه و ی
اسـت. نجاشـی وي را ثقـه در نقـل      هنوادر الحکمـ کتاب صاحب  القدر  جلیلو  هثقفردي 

، 348 ، صق1407نجاشـی،  (دانسته اسـت. ه یر الروایالقدر کث لیجلخ طوسی، یحدیث و ش
  )623، ش409ق، ص1417، یطوس ؛939ش

    موسى بن عمر. 4
اسـت. وي طبـق    قلیالصملقب به   انید بن ذبیزیموسى بن عمر بن  یبوعلا ين راویا

اسـت؛ کـه    نـوادر و صـاحب کتـاب    یمامسندگان ایگزارش نجاشی و شیخ طوسی از نو
ق، 1417، یطوسـ ؛ 1075، ش405ص ق،1407نجاشـی،  (تصریح به وثاقتش نشـده اسـت  

 محمـد بـن احمـد   ي از مشایخ راوبودن «رش قاعده ی) لکن بر اساس پذ721، ش454ص
ـ ول ي ابـن اشعري و عدم اسـتثنا  بن یحیی  دیـ وح؛ 939، ش348، صق1407نجاشـی،  (»دی

، 1، جق1416؛ حـائري،  146 ،1ج ق،1415؛ اعرجی کاظمی، 54ـ53ص ،ق1404 ،یبهبهان
ــی94ص ــا ؛ صــدر، ب ــه اســت )294ش، ص1366؛ ســبحانی، 425، صت ــري، (وي ثق دلب

 موسـى بـن عمـر   از  نوادر الحکمهث صاحب ین حدیکه در هم )؛ چنان135ش، ص1398
نقـل   ياز و نوادر الحکمهق صاحب یطر 64در  عهیوسائل الشز در یث نموده و نینقل حد

  حدیث نموده است.  
  نانس ابن. 5

. اسـت  يجعفر الزاهـر بـو ا اسناد مشابه شیخ صدوق، مراد محمد بن سنان وي به قرینۀ
از اصـحاب  و  عهیشـ  ثیحدپر انیراواز محمد بن سنان  )36، ص1ش، ج1368صدوق، (
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ف    وي یرجـال  تیشخصـ چه گر است. جواد  امام رضا و امام کاظم،   امام مـورد اخـت
ف نمـوده  یعقـده وي را تضـع   ابـن نقل از  نجاشی بهثقه است.  قیبر تحق بناان است، یرجال

ـ ین تضـع یـ ک از آنجا که ای) ل888، ش328ص ق،1407نجاشی، (است. بـر غلـو    یف مبتن
در  یطوسـ  خیشـ آنچـه   ي ماننـد در مدح و یاتیوجود روا ،است و غلو وي مردود است

 نیشده از على بن حس تیدرستى که روا پس به ؛و اما محمد بن سنان«: آورده است هبیالغ
ـ  یکیو ن ریمحمد بن سنان را به خ که حضرت امام جواد دمیگفت شن د کهوبن داو  ادی

گـاه بـا    گونه که من از او رضایت دارم. هـیچ  خداوند از وي راضی باشد آن«و فرمود:  دکر
ء شـ   ی) و ن348ص ق،1411طوسى، (».من و پدرم مخالفتی نداشت  يعه از ویز نقـل اجـ

 بـن شـاذان و  فضـل  اي از اهل علم ماننـد   ثقهافراد عادل و «: گونه که کشی آورده است آن
ـ ان بـن  یمحمد بن حس ،يدیعبسى یمحمد بن ع ،ونسی پدرش، بـن  حسـن  ، الخطـاب  یب

دیگـر افـراد از ایشـان روایـت نقـل       وب بن نوح ویاو  يد اهوازیبن سعن یحس ود یسع
حمد بن محمـد بـن   امانند  يریز نقل افراد سختگی) و ن508ش، ص1348، یکش(». اند کرده

 عهیالش وسائلتنها در  یي قمشعراسى یحمد بن محمد بن عااز باب نمونه  .يشعراسى یع
 135در  يد اهوازین بن سعیحسو نیز  ،ریق از محمد بن سنان نقل حدیث کردهط 293در 

از وي (عهیشـ  یثیجوامع حـد  در اتشیروا طریق از وي نقل حدیث نموده است، و کثرت
بر اعتماد به محمـد بـن سـنان     ینیتواند قرا یاست) مق آمده یطر 1462 عهیوسائل الشدر 

مه حلباشد و با  مـا در کتـاب رجـال    : گویـد  که مـی  صدا شد هم عهیمختلف الشدر  یع
  )31، ص7 ق، ج1413حلّى، (.ایم رجحان عمل به روایت محمد بن سنان را تبیین کرده

  طاد القمیسع یبا. 6
ه و اصـحاب امـام صـادق و    ثقـ ، یماماز روات ا اطد قمیبوسعاد یصالح بن سع منظور
  )387، ش149ص ؛529، ش199ص ق،1407نجاشی، (است. امام کاظم

  ناحمر. 7
 از خواص اصحاب امام باقر و امام صـادق   یبانین شیمران بن أعح ينام کامل راو

 هثقـ  يو راو یمـام ا يو )2415، ش194و ص 1362، ش132ق، ص1415، یطوس(است.
ــلو  ــدر  جلی ــت. يالق ــ(اس ــى، 303، ش176و ص 20، ش10ش، ص1348 ،یکش ؛ حل

از خـواص ائمـه    نیذکـر ممـدوح  بـاب  در  هبیغالالطائفه در کتاب  خیش ) 63ق، ص1411
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  )348ص ق،1411طوسى، (است. نموده ن فرد شمارهیاولاو را  اطهار
بـه  خ صـدوق، متصـل   یشـ  عیعلـل الشـرا  ت در کتـاب  ین روایاسند با توجه به اینکه 

، مسـند و  نـوع سـند  ث صـحیح و  ی، حـد هستندثقه  ی، امامآنان یاوی رتمامو  معصوم
ـ     یین همسویز قرایاست؛ بنا بر مسلک قدما ن يعاد  و یبا کتـاب و سـنت و بـداهت عقل

  ن خبر است.ینان به صدور اصل ایشهرت روایت موجب اطم
 إِنَّ«هـا   آن ۀعبـارت مشـترك در همـ    ،ل روایـات فـوق  یبا وجود تفاوت در صدر و ذ

الْقُلُوب نَیب عبنْ نِیإِصابِعِ مأَص  ـا ی  اللَّههبـ کَ قْل ـ ا ابـن (»شَـاء ی فی  ،1 ج ،ق1405 جمهـور،  یب
 و 254، ص11ج ،394، ص10ج ،383ص ،9 ج ،ق1404 مجلســى، ؛99، ص4ج و 48ص
 ،1 ج ،ش1383 رازى،یشــ نیصـدرالد  ؛315ق، ص1422 ،یالرضـ  فیشـر  ؛281، ص11ج

اي کلـی   قاعـده  عنـوان  به) 324، ص3ج و 423، ص2ج ،566 و 498، 402، 400، 246ص
از جمله روایت اول کـه بـا سـندي معتبـر در      ؛و اصلی ثابت مورد استناد قرار گرفته است

توان گفت حتی در همـین روایـت، در    دسترس ماست و با توجه به سیاق این روایت می
و این بهترین دلیل بر بداهت عقلی مفـاد آن   قی به آن اصل کلی استناد شدهاي اخ لهئمس

است؛ بنابراین بر فرض عدم سندیت و ضعف سـندي روایـت مـذکور، بـداهت معنـایی      
اصـلی و   سـازد، و نسـبت بـه جملـۀ     نیاز مـی  آن را از اختصاص به سند معین بی روایت،

تـوان   ت، مـی سـ ها ه بر سر زبـان ک » الرَّحمن أَصابِعِ  من نِیإِصبع نَیب الْمؤْمنِ قَلْب«معروف 
مه شعرانی نسبت به اخبـار معـارفی    ادعاي وثوق کرد. چنان صدرا و ع که کسانی مثل م

لـت  ك تأیید و اعتقاد به محتوا و د عقلـی اسـت، ضـعف سـندي را مـانع      هـا   آن که م
 داننـد.  ندانسـته و یقـین بـه صـدور را قطعـی مـی      هـا   آن پذیرش محتواي عقلی و عمیـق 

    )123، ص2ج ،ق1382 مازندرانی، ؛371، ص2ج ،ش1383دین شیرازي، صدرال(
  ث  یبررسی داللت حد .4

نیـاز بـه تبیـین و    » اصـبعین «و  »قلـب « ۀدو واژ ،کاررفته در روایت مذکور هاز میان الفاظ ب
  گیرند.   ش قرار میوا، معنا و مفهوم آن دو مورد ککه در ادامه تشریح دارد

  »  قلب«مفهوم  .1ـ4
نی و عضوينام » قلب«  قـرار  ها ریه بین سینه چپ طرف در کهاست  شکل صنوبري عض

ـ فراه(رساند. می بدن تمام به ها ق رگیخون را از طر اي، تلمبه مانند وگرفته   ق،1409 دى،ی
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ــرى، ؛170، ص5ج ــاحب، ؛143،ص 9ج ق،1421 ازه ــه 434، ص5ج ق،1414 ص )، و ب
ـ فراه(ز آمـده اسـت.  یـ زي نیمعناي خالص و محض از هر چ  ؛170، ص5ج ق،1409 دى،ی

ــرى، ــاحب، ؛143ص ،9ج ق،1421 ازه ــن ؛434، ص5ج ق،1414 ص ــارس، اب  ق،1404 ف
 واژگـون  کـردن،  وارو معنـاي برگردانیـدن،   مصدر نیـز بـه   اسم عنوان بهقلب  )17، ص5ج

 فــارس، ابــن ؛170، ص5ج ق،409 دى،یــفراه(کــردن چیــزي اســت. دگرگــون سـاختن، 
  )681ص ق،1412 اصفهانى،راغب  ؛17، ص5ج ق،1404
مقصـودش ابوحامـد غزالـی     نقل از اهل تحقیق که ظاهراً بهن یمجمع البحرحی در یطر

ق می» قلب«نویسد:  است می یکی همان قلب صـنوبري کـه عضـوي     :شود به دو معنا اط
تعبیـر  کـه از آن بـه روح، نفـس و عقـل      کی امر لطیف روحـانی یاز اعضاي بدن است و 

قه و پیوندي دارد؛ کـه ک  شود؛ که مدرِك معارف می فیـت آن  یاست و با قلب صنوبري ع
 ؛5، ص8جتـا،   بـی  غزالى، ؛148ص ،2 ج ،ش1375 ،یحیطر(آور است. رتیق و حیبس دق

ـ  نی) بنـابرا 36ـ35ص ،67 ج، ق1403مجلسی،   شـود کـه وضـع واژۀ    ن برداشـت مـی  یچن
به آنی کـه در روح  رِ آنی ییمناسبت تغ سۀ بدن به وضع اولی است، و بهیبر عضو رئ» قلب«

» قلـب «شود، با اشتراك لفظی به روح، نفس و عقل انسانی نیـز   و نفس انسانی حاصل می
صـبعین   «اند؛ لذا برخی با استناد به حدیث  تعبیر کرده لـی  یآن را تمث» قلب المـؤمن بـین ا

 ،ش1375 ،یحـ یطر(داننـد.  یا امري وابسته به مشیت الهی می ،ر و تحولییبراي سرعت تغ
  )  148ص ،2 ج
  اقوال در معناي قلب .1ـ1ـ4

قلب در لغت مشترك لفظی میان دو معناي عضوي از اعضـاي بـدن و    ۀروشن شد که واژ
کـه   در این حدیث مختلف است» قلب«می است؛ اما دیدگاه عالمان دربارۀ روح و جان آد

صه می   شود: در سه دیدگاه خ
 ۀپـس از بیـان اهـل تأویـل دربـار      ،سید مرتضی از بزرگان فقها و متکلمان شیعه الف.

با اخذ به ظاهر حدیث و حمـل الفـاظ آن بـر وضـع اولـی       ،»اصبعین من اصابع الرحمن«
همان قلب صنوبري جسمانی است کـه داراي دو   »قلب«دهد که مراد از  احتمال می ها، آن

وسـیلۀ آن دو،   از گوشت و خون است که خداوند بـه  عضو جسمانی به شکل دو انگشت
  )321ص ،1 ج ،م1998  ي،الهد علم(آورد. میبه حرکت در قلب را



 1401بهار و تابستان ، وهفتمشماره بیست، سال چهاردهم، پژوهیفصلنامه علمی حدیثدو    62

ق   کند لب در دو معناي فوق تصریح میغزالی ضمن بیان اشتراك لفظی ق .ب که اطـ
گوشـتی مـادي و جسـمانی     معناي اول نیست که تکـه  به احیاء العلومدر کتاب » قلب«لفظ 

کـه همـان حقیقـت    است بلکه معناي دوم مراد است؛ یعنی امر لطیف ربـانی و روحـانی   
 ؛379ــ 377، ص9ج ،ق1404 مجلسـى،  ؛6، ص8جتـا،   بـی  غزالـى، (انسانی [روح] اسـت. 

  )  5، ص5ش، ج1376کاشانى، فیض 
مه مجلسی در  ثیبزرگانی از اهل حد .ج نوار بحارهمچون ع ل عـدم تبیـین   یدل ، بها

، شناخت قلب و حقیقت آن را مخفـی دانسـته، مگـر در حـد     معصومین ۀاز سوي ائم
کنایه و اشاره، و قائل به توقف و احتیاط هستند؛ اما پس از آن، با توجه به همـان اشـاراتی   

را » قلـب «رود مراد از  کنند که گمان می سراغ دارند، به نکاتی اشاره می که از اهل بیت
 بـا  موافـق  و بهتر«نویسد:  که می اند؛ چنان مر لطیف روحانی) گرفتها(حقیقت در معناي دوم

ت ۀدربار که اناتىیب به همان میکن اکتفا هم ما که است نیا اطیاحت  انـد؛  فرمـوده  قلـب  حا
ح که مت و ص  بـار  انیز و آفت آن براى زیچ چه و ستیچ آن تباهى و فساد و قلب س

ـ در کمال ا و ست،یچ در او درجات و مراتب و است، ـ انگ شـگفت  موجـود  نی  روح و زی
ش کنیم و ربانى ق  بـا  و نموده زهیپاک طانىیش پست صفات و آن را از آسمانى ت  و اخـ
ـ ا بـا  تـا  میکن اش آراسته روحانى صفات و فرشتگان خوى  آمـادگى  و اسـتعداد  روش، نی

ت مراتب مودنیپ  اخـذ  اقـت یل و آورده دسـت ه ب را درجات به اعلى رفتن و انسانى کما
 بسـته بـه   معنوى، ریس و حرکت نیم؛ که ایکن دایپ پروردگار جانب از را قحقای و معارف
 قطـع  طور به ،داشت شناخت آن بر توقف اگر رایز نیست قلب قتیحق و تیماه شناختن

، 67ج ق،1403 مجلسـى، (».فرمودنـد  یان میب روشن و کامل حیتوض ما براى اطهار ائمۀ
نقـل از   ، به همـان مطـالبی کـه از طریحـی بـه     ) مرحوم مجلسی پس از این عبارت34ص

  کند.   اشاره می ،غزالی بیان شد
انـد و بـا    که الفاظ بر معانی عام وضع شدهنیز با اعتقاد بر روح معنا و ایالمتألهین نصدر

 شکل گوشت صنوبري تکه» قلب«مراد از  سد: معلوم است کهینو ث میین حدیاشاره به هم
 ،م1981 رازي،یصـدرالدین شـ  (ست بلکه قلب حقیقی همان جوهر نطقی انسانی اسـت. ین

ـ  یاند زیرا ذووجه را قلب خوانده» قلب) «306، ص8ج   ن از أصـابع ین إصـبع ین اسـت و ب
) اگر محبـت الهـی   295، ص4 ج ،ش1366، همو(دائم در حرکت و گردش است.  الرحمن
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مـن کـان   «ث یو انبیا و اولیا و ملکوت و شوق به آخرت بر آن غالب شود، بر اساس حـد 
بـایی بـا   ر شود؛ مانند سوزن ضعیفی که جذب آهن جذب عالم ملکوت می» للّه کان اللّه له

ورِ ینَ آمنُوا یالَّذ یاللَّه ول«که فرمـود:   قدرت نامتناهی شود؛ چنان » خْرِجهم منَ الظُّلُمات إِلَى النـُّ
] و اگر محبت باطل بر قلـب غالـب شـود جـذب عـالم اسـفل گردیـده و از        257[بقره: 

خْرِجونَهم منَ یاؤُهم الطَّاغُوت ینَ کَفَرُوا أَولیو الَّذ«فرمود: اصحاب آتش خواهد بود؛ چنان که 
ف مالنَّارِ ه حابأَص کأُولئ ونَیالنُّورِ إِلَى الظُّلُماتد298، صهمان(.]257[بقره: »   ها خال  (  

ز با گذر از وضع لغوي و توجه بـه روح معنـا و اشـاره بـه همـین      یدر عرفان نظري ن
آن بـه   ۀیتسـم  و وجـه  اسـت  ناطقـه  نفس مراتب از اى ، مرتبه»قلب«اند که  ث آوردهیحد

 او استفاضـه  انـوار  از اسـت و  تعـالی  به حـق  مرتبط که جهت آن است از آن  تقلّب اعتبار
و محل اتصـال   اي وراي قوۀ عقل ، یعنی قلب، قوهملکوتى فۀین لطیا گریان دیبه ب؛ کند مى

ل ه،یهیتنز و هیهیتشب ه،یقهر و هیعبد به رب است و چون تحت تصرف اسماء لطف ـ ج  و هی
ـ در حـال دگرگــونی و تغ  دائمـاً  ،قــرار دارد الهـی  ۀیـ جمال  ،ش1370انى، یآشــت(ر اسـت. یی
  )289، ص1ج تا، بی عربى، بنا ؛796ص

مه طباطبا حقیقـی بـر همـان     بـه وضـع  » قلب«چه ده است که اگرین عقیا ز بریی نیع
ق می  زى استعمال شده استیچ آن شتر دریم بیدر قرآن کر ،شود عضو بدنی معروف اط

ً  سـازد،  مـى  ظـاهر  را یباطن عواطف آن لۀیوس به و کند مى درك آن لۀیوس به آدمى که  مـث
دهـد؛  مى بروز خود از را آن امثال و درونى اضطراب و آرزو ،رجا و خوف بغض، و حب 
 ترسد مى و دارد مى دشمن و دارد مى دوست و کند مى حکم که است زىیچ آن قلب پس

 در پـس  گـردد؛  مـى  انـدوهناك  و شـود  مى خوشحال و کند مى آرزو و شود مى دواریام و
مجهـز   یبـاطن  عواطـف  و قـوا  بـا  که است آدمى ا روح و جانینفس  همان قلب قتیحق
  )  46، ص9ج ق،1390 ى،یطباطبا(.پردازد مى خود اتىیح کارهاى به ، شیخو

ظر بر معناي جـان، روح  در حدیث فوق، اتفاق ن» قلب«معناي  ۀیند نظریات دربارااز بر
از سید مرتضی نقل شد و حدیث را حمل بر ظـاهر  و نفس ناطقۀ انسانی است، مگر آنچه 

  پذیرفته نیست. آن ۀخانواد دیدگاه وي با توجه به احادیث هم نمود، که
  »  اصبع«مفهوم  .2ـ4

، و مثنـاي آن اصـبعین   اصـابیع  و اصـابع  مـع آن جدر لغت روشن است که » اصبع«معناي 
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ق می ند؛یگو» اصبع« انگشت دست یا پااست، به   شـود.  و به استعاره بر اثر حسی هم اط
ـ در ابـن () اصبع حسنه یعنی اثر جمیـل. 78ص ،ق1412راغب اصفهانی، ( ، 1ج ،م1988 د،ی

) به اثـر نیکـو   342، ص1ج ،ق1414 صاحب، ؛312، ص1ق، ج1409 دى،یفراه ؛347ص
 ،2ج ،ق1421 ازهـرى، (.کننـد  گویند چون مردم بـا انگشـت بـه آن اشـاره مـی      می» اصبع«

  )32ص
  اقوال در معناي اصابع الرحمن .1ـ2ـ4

ـ در ا» اصـبعین و اصـابع  «مجسمه و مشبهه از جمله حشویه، با اخـذ بـه ظـاهر الفـاظ      ن ی
تعـالی   نه، قائل به تشبیه شده و براي حـق ن زمییاتی در ایآیات و روا حدیث، و به ضمیمۀ

کـه   ) درحـالی  121ــ 120، ص1ج ،ش1364،  شهرستانى(اند. اعضا و جوارح در نظر گرفته
، 8ج ،ق1414 منظـور،  ابـن (انـد.  به خداوند را مجاز دانسـته » اصابع«حتی اهل لغت، نسبت 

اصـبعین  «اهل حدیث، حکما، عرفا، متکلمان و مفسران از عبارت  ،ن اساسی) بر ا193ص
  :شود اشاره میها  آن نیتر مهماند که به  ي مختلفی ارائه کردهها برداشت» من اصابع الرحمن

را » یـد «تعالی از جوارح جسمانی، از آنجا که  زیه حقبرخی از اهل لغت ضمن تن .الف
، اثیـر  ابن(اند. ایه از اجزاي قدرت و حرکت دانستهرا کن» اصابع« ،دانند مظهر قدرت الهی می

را کنایـه  » اصابع«تنها  ) غزالی نیز نه193، ص8ج ،ق1414 منظور، ابن ؛ 9، ص3ج ،ش1367
لـت آ  ن بـه تمامیـت قـدرت را رسـاتر از     از قدرت دانسته بلکه در مقام تفهیم و تفهم، د

  )177، ص6ج تا، بی غزالى،(شمارد. چیزي میهر
م عرب به وضع اولی وضـع شـده اسـت   » اصبع«لفظ چه . اگرب بـر عضـوي    ،در ک

 مخصوص از بدن انسان [یعنی انگشت] اما به اشـتراك لفظـی بـه اثـر حسـن و نیکـو؛ و      
ق کرده» اصبع«نعمت نیز  انـد؛   ن زمینه به اشعاري از شاعران عرب استناد کردهیو در ا  اط

بین دو اثر حسن و نعمـت ارزشـمند   ن ترتیب معناي حدیث آن است که قلب انسان یبه ا
 قاضـى  ؛320ص ،1 ج ،م1998 الهـدي،  علـم (نعمت دنیا و نعمـت آخـرت.   :الهی قرار دارد

  )  705، ص2ج ،ق1415 قمى، دیسع
ي سخن عـرب آن اسـت کـه    ها تر با زیبایی تر و مناسب اند وجه روشن برخی گفته .ج

حـت قـدرت   ب قلوب تتقلدر حدیث مذکور براي بیان تصرف و » بعاصا«گفته شود ذکر 
ـ    الهی به آسانی است؛ چنان  عـاً یجم والْـأَرض « ۀکه بر همین اساس محققـان از مفسـران، آی
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ضَتُهی قَبمو ةِایالْقم ماواتالسطْوِ ویمیبِ اتیمهاند؛ گویا رسول گرامـی   را تأویل کرده )68 :زمر(»ن
م خواسته ی قلـوب در کمتـرین زمـان    اند شدت قدرت الهی را بر تصرف و دگرگـون  اس

) 321ــ 320ص ،1 ج ،م1998 الهـدي،  علـم (چ مشقت و زحمتی بیـان کننـد.  یه ممکن و بی
ـ  «آنجا که بـا عبـارت    ،ل حدیث هم گواه بر همین معناستیصدر و ذ یـا  » وبمقلِّـب القل

را بـراي اشـاره بـه    » اصـبعین «عربی تعبیـر   طور که ابن همان آمده است؛» صرِّف القلوبم«
آن را اشـاره بـه الهـام     ، و تثنیۀسرعت دگرگونی قلب از ایمان به کفر و مراتب بین آن دو

 »تَقْواهـا  و فُجورهـا  فَأَلْهمهـا « :که فرمـود  ، چنانامور خیر و وسوسه امور قبیح دانسته است
  )129ص ،ق1414عربى،  ابن().8(شمس: 

کـه آن را بـر نعمـت    » اصبع«ي عرفانی با تکیه بر وجهی از معناي لغوي ها در برداشت
لـی و جمـالی ظلمـانی، و نعمـت     یات جرا نعمت تجل» اصبعین«د، مراد از ان حمل نموده

که بر نفوس بشري نـازل   اند ورانی از سوي حضرت حق دانستهیات جمالی روحانی نتجل
 ؛244ص  ،ش1358،  هـرى ا(کند و دیگـري بـه شـرّ.    شود؛ یکی او را به خیر دعوت می می

  )  92ص ،ق1423جندى، 
را دو طریق از طرق الهـی تفسـیر نمـوده؛    » اصبعین«نیز با رد تشبیه؛  شیخ صدوق .د

    )604، ص2ج ش،1385، بابویه ابن(یعنی طریق خیر و طریق شر.
را دو زائـده  » اصـبعین «مـراد از  همان طور که پیش از این از سید مرتضی نقل شد،  ه.

ـ ، و اآورد مـی ، قلب را به حرکت درآن دو وسیلۀ که خداوند به شکل انگشت دانست به ن ی
چیز از دایـرۀ   شوند که هیچ تعالی نسبت داده می شکل، از آن جهت به حق دو زائدۀ انگشتی

  )  321ص ،1 ج م،1998 الهدي، علم(رون نیست.تعالی بی ملکیت و قدرت حق
اند مـراد   گفته» اصبعین«در تأویل  ،برخی با تأکید بر تنزیه خداوند از اعضا و جوارح .و

آن اشـیا دگرگـون    ۀوسـیل  و انگشت عقلی و روحانی است که بـه روح اصبعین است که د
نسان بین «شوند، طبق حدیث مشهور  می ـ  لَمإلو  اَلْملَک لَمإلقلب ا قلـب انسـان   (»طَانِیالشَّ

 کنایه از ایـن دو نـزول اسـت.   » اصبعین«بین دو نزول است نزول ملکی و نزول شیطانی) 
ــى( ــ248ص ،ش1372ســبزوارى،  ؛244ص ،ق1416،  غزال ــر  249ـ ــان دیگــر ذک ــه بی ) ب

 .انـد  و فعل آن را اراده نموده  یعنی انگشت را ذکر کرده صفت شده است موصوف و ارادۀ
ش را با انگشـتان دسـت کـه در تسـخیر نفـس او      یهمان طور که انسان افعال خو نیبنابرا
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فرشـته و شـیطانی کـه مسـخَّر      وسـیلۀ  تعالی نیز افعال خود را به دهد، حق انجام می هستند
 ،الدین شـیرازي صـدر (سـازد.  قدرت او هستند، انجام داده و قلب انسـان را دگرگـون مـی   

ــو،  ؛ 158ص ،ش1363 ــو،  ؛246ص ،1ج ،ش1383هم ــو،  ؛306، ص8ج ،م1981هم هم
     )383، ص9ج ،ق1404 مجلسى، ؛201ص ،ش1354
فعل و ترك دانسته، یعنی همـان طـور    ۀرا داعی و اراد» اصبعین«فخر رازي مراد از  ز.

که ممکن است چیزي بین دو انگشت انسان تغییر حالت دهد، قلب انسان نیز بـین داعـی   
و ایـن بـه    دهـد  گونه بخواهـد آن را تغییـر مـی   دارد؛ که هرفعل و ترك الهی قرار  ۀو اراد
  )  439، ص18ج و 148، ص7ج ،ق1420رازى، (انسانی، امري وجدانی است. تجربۀ

ف مشبهه و مجسمه، با نفی تشبیه و تنزیـه حـق   بر» اصبعین«بندي معناي  در جمع خ
پذیرفت کـه لفـظ    تعالی از اعضاي جسمانی، و با توجه به وضع الفاظ بر روح معانی باید

تأویل عرفانی و خواه بر اساس برداشت عقلی و خواه با تأکیـد بـر    ۀخواه بر پای» اصبعین«
لت  ،فهم اهل حدیث، در یک معنا مشترك است و آن بـر مظهریـت قـدرت    » اصبعین«د

  الهی است.  
  معناي مختار حدیث .5

اسـت کـه قلـب و    ث آن یمعنـاي حـد  » اصبعین«و » قلب«معناي  از برایند نظریات دربارۀ
ح انسان تحت قدرت الهی قرار دارد و هر لحظه با ظهور و تجلی جدیدي، حـال آن را  رو

  دهد. تغییر می
  شواهدي از آیات در تأیید معناي حدیث .6

، وجودش وابسـته  و هر موجودي تعالی است د، وجود و هستی حقیقی، از آنِ حقتردی بی
چیز را به خـود نسـبت    عام همه طور بهخداوند سبحان در برخی آیات  و مستند به اوست.

نَفْعاً و إل ضَـرا   یقُلْ إل أَملک لنَفْس« ؛)20 :بقره(»رٌیء قَدیکُلِّ شَ إِنَّ اللَّه علَىٖ: «دهد؛ از جمله می
اللَّه من مالک سود و زیان خویش نیستم، مگر آنچه را خـدا بخواهـد؛ و از غیـب و     بگو : »إِلَّا ما شاء

ء إِذا أَردنـاه   یإِنَّما قَولُنا لشَ« ؛)188 :عراف(ا اسرار نهان نیز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده کند
فاصـله   ،موجـود بـاش   گوییم کنیم، فقط به آن می وقتی چیزي را اراده می»: کُونُیأَنْ نَقُولَ لَه کُنْ فَ ب

اهرُ  « )؛35: نور(»اللَّه نُور السماوات والْأَرضِ« )؛40(نحل: شـود  موجود می هو الْأَولُ والْآخرُ والظـَّ
خـاص   طور به، اما در آیات متعدد دیگر از سلطه بر قلوب افراد انسان، )3: حدید»(والْباطنُ
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    شود: اشاره میها  آن برخی ازل به یسخن به میان آمده که در ذ
1 .»شَاوغ مارِهصلَىٖ أَبعو هِمعملَىٖ سعو لَىٖ قُلُوبِهِمع اللَّه ـ  ةٌخَتَم ظع ذَابع ملَهیوونـد خدا: »م 
اي افکنده شده و عذاب بزرگی در انتظـار   یشان پردهها ي آنان مهر نهاده و بر چشمها و گوش ها بر دل

  )7: بقره.(هاست آن
2 .»دإِذْ ه دعنا بنا إلتُزِغْ قُلُوببیر نْکنْ لَدلَنا م به ةًتَنا ومحر ابهالْو أَنْت راسـخانِ در  : » إِنَّک

هایمان را بعد از آنکه ما را هدایت کردي، از راه حق منحرف مگـردان و   گویند: پروردگارا دل علم می
  )8: عمران آل(.اي بخش، زیرا تو بخشندهاز سوي خود، رحمتی بر ما ب

ها را نیـز   اگر بخواهیم آن: » سمعونَیإل فَهم قُلُوبِهِم  على نَطْبع و بِذُنُوبِهِم أَصبناهم نَشاء لَو أَنْ«. 3
ك می   )100: عراف(ا.نهیم تا صداي حق را نشنوند هایشان مهر می کنیم و بر دل به گناهانشان ه

4 .»و نُقَلِّب متَهدأَفْئ و مهصارکَما أَب نُوای لَمؤْم لَ بِهرَّ أَورا هـا   آن هـاي  هـا و چشـم   و ما دل :»ةٍم
گونه که در آغاز، به آن ایمان نیاوردند! و آنـان را   همان ،آورند ایمان نمیها  آن سازیم؛ آري واژگونه می

   )110(انعام: .گذاریم تا سرگردان شوند در حال طغیان و سرکشی به خود وامی
لَّه  یرِد أَنْ یشْرَح صدره للْإِسإلمِ و منْ یه یهدیرِد اللَّه أَنْ یفَمنْ «. 5 ـ   یضـ دره ضَ لْ صـ عـقاً یج

اش را بـراي پـذیرش    ن کس را که خدا بخواهد هدایت کند سـینه آ :»السماء یصعد فیأَنَّما حرَجاً کَ
م گشاده می فش بخواهد گمراه سازد سینه هو آن کس را که ب سازد اس اش را آنچنان  خاطر اعمال خ

  )125: انعام(.خواهد به آسمان با برود کند که گویا می تنگ می
6 .»وا ولَمأَنَّ اع ولُی اللَّهح نَیب رْءالْم و و بدانید خداونـد میـان انسـان و قلـب او حایـل       :» قَلْبِه

  )24(انفال: .شود می
7 .» ن لَّممن نُّورٍیوم ا لَها فَمنُور لَه لِ اللَّهعو کسی که خدا نوري براي او قرار نداده، نـوري   :»ج

  )40.(نور: براي او نیست
ا و یاشـ  و تحت سـلطه و قـدرت الهـی بـودن همـۀ      وضوح بر وابستگی بهآیات فوق 

لت دارند. ها ژه قلوب انسانیو به   د
  گیري نتیجه. 7

  شود: همراه آیات چنین برداشت می از مجموع روایت مورد بحث به
که   چنانتعالی قرار دارند، هم ۀ حقاعم از مسلمان و کافر تحت سلط ها . قلوب انسان1

 انسانی است؛   ۀو اتفاق نظر بر معناي جان، روح و نفس ناطق» قلب«معناي  بندي از جمع
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لت معناي . 2  مؤثر فی الوجـود  «بر مظهریت قدرت الهی، از باب » اصبعین«بنا بر د
ت رو همۀ» ا اهللا  ف اوست؛حی انسان مانند هر وجودي تحت ملکیت و تصرحا
معلولی، در اثر افعال اختیاري که از انسان سـر  اي از روابط علّی و  بر اساس سلسله. 3

به غـم  ها، از شادي  زند، به اذن و قدرت الهی قلب انسانی در هر لحظه دچار دگرگونی می
 عنـوان  بـه شخصی هر انسانی  تجربۀ ر است وییعکس، در حال تغو از امید به ناامیدي و بر

یکی از اقسام بدیهیات یقینی، گواه بر این اقدام الهی است که هرگونه کـه بخواهـد در آن   
 دهد.   تغییر می

لی مبتنی بر اصول اولیۀ پس این حدیث از جنبۀ نی اسـت، بـی   سندي و د آنکـه   عق
    نیاز به هیچ تأویل یا توقفی باشد.
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