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  کریم قرآن منظر از زندگی سبک در قلب سالمت نقش
  

  کریمدوفصلنامه تخصصی پژوهش هاي میان رشته اي قرآن
 41-72، ص1394پائیز و زمستان  ، شماره دوم،ششمسال 

 17/9/94تاریخ دریافت مقاله: 

  3/11/94تاریخ پذیرش مقاله: 
  

  چکیده
 او به خواهد می خداوند وقتی بنابراین است؛ او دل یا قلب ها، آن ترین شریف و است متعدد انسان، وجودي ابعاد

  انسان که بعدي آن یعنی کند؛ می برقرار ارتباط او وجودي بعد این با دهد، قرار خطاب مورد را انسان و کند عنایت
 جایگاه از شناخت مهم ابزارهاي از یکی عنوان به قلب. است قلب کند، برقرار ارتباط متعال خداي با تواند می آن با

. شود می شمرده هدایت، بخشی اثر براي راه مؤثرترین که نحوي به است برخوردار انسان آفرینش سیستم در مهمی
 تکامل الزمه ،)ع( بیت اهل و قرآن منظر از سالمت، جهت در آن صحیح هدایت و قلب هاي ویژگی شناخت
 هر ریشه، این به توجه عدم. است سایرین و خود زندگی سبک بهبود و هدایت راه یافتن براي فرد هر هاي آگاهی
 به استناد با توصیفی، ـ تحلیلی روش با که تحقیق این در. نماید می ناقص و ابتر را هدایت و اصالح براي تالشی
 زندگی، سبک اصالح الزمه که شد حاصل نتیجه این شده انجام قرآنی نظران صاحب هاي تحلیل و روایات و آیات

 را آن دالیل و قلب موت و حیات چگونگی آن، خصوصیات و حاالت قلب، نقش باید. است قلب سالمت و اصالح
   .یافت دست زندگی سبک براي مناسبی الگوهاي به تا شناخت) ع( بیت اهل و قرآن دیدگاه از

  زندگی سبک ؛قلب سالمت ؛دل ؛قلب: ها کلیدواژه
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  مقدمه -1
تـر  تـر و حیـاتی  ، ضـروري تـر شناسی است؛ هیچ دانش و معرفتی، مهـم خود آن نیاز دارد، رد در زندگی بهترین معرفتی که هر فمهم

ها بـه ایـن دلیـل کـه     کند تا خود را به بلنداي ابدیت نگاه کند. غالب انسانشناسی به فرد کمک میبراي انسان از خودشناسی نیست. خود
کنند؛ در صورتی کـه بایـد خـود    براي خوشبختی در مقطع دنیا صرف میخود را نمی شناسند متناسب با شرایط زیستی دنیا، عمر خود را 

  با آرامش داشته باشند. و هم در آخرت، خوشبختی همراه اي بشناسند که هم در دنیارا به گونه
کند. هر حرکـت انسـان چـه در جهـت رشـد و کمـال و چـه در        را فراهم می و گمراهی بروز و ظهور حاالت قلبی موجبات هدایت

-هاي آن دارد و تا تغییري در قلب او رخ ندهد، هیچ تغییـري در او بـه وجـود نمـی    قوط و نابودي او، ریشه در قلب او و گرایشجهت س

، موجـب  به حیات می رسد و عدم معرفت حق و نداشـتن بـاور قلبـی بـه توحیـد      ،باور کندآنها را قلبی که معارف الهی را بشناسد و  آید.
  تواند در جهت خود سوق دهد و هم رنگ خود نماید.ین دو نوع باور، سبک زندگی انسان را می. هر یک از اشودمرگ قلب می

با شناخت قلب و ابعاد مختلف آن که در قرآن ذکر شده است، به شـناخت محـور اساسـی هـر نـوع تغییـر        فرد الزم است که هر بر 
 االَّ، بنُونَ ال و مالٌ ینْفَع ال یوم« برسد که بر اساس آیه شـریف  سرنوشت او در عالم حسابرسیهمچنین  رفتاري انسان در زندگی دنیایی و

افرادي در روز جـزا، سـود   . یابدمی سالم دل با را خداي که کسی مگر ،دهدنمی سودي پسران و مال قیامت روز :سلیمٍ بِقَلْبٍ اللَّه أَتَى منْ
  .) 89و  88/شعراء( »باشندمی برند که نزد خداي متعال قلب سلیم خود را آورده 

  که قلب و ابعادي از آن را معرفی نماید و تأثیر آن بر سبک زندگی را به صورت بارز، جلوه دهد.  در این نگاشته، سعی شده است
 
  کلیات -2
  مسأله بیان -1-2

از طریـق   ،دهدمورد عنایت قرار میکند و انسان را اراده می خداوندزمانی که  ازهمین روي .یکی از ابعاد وجودي انسان قلب است
 شـهود  را او و کـرده  برقـرار  ارتباط متعال خداي با تواندمی که انسان در بعد آن یعنیدهد؛ وجودي او را مورد خطاب قرار می همین بعد

 ثقـل  مرکـز  عنـوان  بـه  قلـب . دارد »زنده دل« مفهوم به حیات حالت یک و »مرده دل« مفهوم به موت حالت یک قلب،. است قلب نماید،
 هـر  ایجـاد  بـراي  و داد تغییـر  را او قلـب  است الزم ابتدا انسان در تغییري ترینکوچک ایجاد براي اسالمی است، تربیتی هايروش تمامی

 .کرد درك را آن گذارقواعد اثر و شناخت را قلب شرایط و هاویژگی باید ابتدا قلب در تغییري

 زنـدگی  سـبک  انتخـاب  بـراي  اثـر  منشـأ  قلب، امات و احیاء بنابراین ؛شودمی داده نسبت قلب به انسان ادراکات تمام نیز روایات در
 بسـتگی  آنهـا  ایمـان  پـذیرش  یـا  افـراد  قلبی باورهاي میزان به ،دهدمی تشکیل را زندگى متن که هاییمؤلفه که آن توضیح. است هاانسان
  . دارد دنبال را به زندگی سبک نوع یک خود، با متناسب قلبی، باور هر و دارد

بلکه حقیقت انسان، همان قلب او است. اگر انسان بخواهد به خدا نزدیک شود، بایـد  ح و اصالح انسان، اصالح قلب است، راه صال
حـال ایـن    ها تطهیر نمایـد. بـه هـر    ها پاك کند، باید دل را از آلودگى از راه دل، این هدف را دنبال کند. اگر بخواهد خود را از آلودگى
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و حیات و موت آن، تأثیر مستقیم بـر سـبک زنـدگی او     )10 ،1392( تهرانی، ند  قلب است که نقش اساسى را در زندگى انسان ایفاء مى
، به نقش مؤثر سالمتی و زندگی شیوه بر یک هر اثر و قلب موت و حیات نحوهآیات و روایات در مورد  بررسی با رسد می نظر دارد. به

  . یافت دست توانمی زندگی شیوه بر قلب عدم سالمتی
 
  ضرورت و اهمیت تحقیق -2-2

 یـا  درسـت  مسـیر  گزینش با تواندمی ،هابدي و هاخوبی تشخیص توانایی و فکر قوه از برخورداري دلیل به که است موجودي انسان
  .نماید تعیین روشنایی یا و تاریکی سویه دو در را خود زندگی آینده ،نادرست
 تعیـین  مسیري که را سعادت راه تا نهد خودگام فطري مسیر در باید کس هر که آیدمی دست به نتیجه این انسان، به کلی نگاهی در

 از را راسـت  راهو  ،نماید حرکت کمال سوي به مطمئن الگوهایی از گیريبهره با ،بپیماید است بشریت براي متعال خداوند سوي از شده
بـا توجـه بـه تکـرار فـراوان       و است شده بیان کریم قرآن آیات در قلب براي که هاییویژگی به توجه با. دهد تشخیص هاراه کژ و بیراهه
 در قلـب  کـه  محـوري  نقـش  بـه  توجـه  بـا  بنابراین،؛ است الهی ادیان اهتمام مورد قلب، هدایت که دریافت توانمی ،متعدد آیات درآنها 

 ضـرورت دارد،  اخـروي  حیـات  و زنـدگی  سـبک  گیـري جهـت  در کـه  ايکننـده  تعیین تأثیرگذاري همچنین و دارد گمراهی و هدایت
  .دگردمی روشن آن کارایی و شناخت، بحث این به پرداختن
  پیشینه -3-2
 کـه  دانـد می گوهري پربهاترین عنوان به را آن و است پرداخته موضوع این به آیه، 150از بیش قرآن کریم در قلب، اهمیت دلیل به

 گهربـار  بیانـات  در کـه  ايگونه به شودمی دیده وفور به موضوع این به پرداختن هم )ع( ائمه کلمات در. است کرده عنایت انسان به خدا
 و ادعیـه  سـایر  و سـجادیه  صـحیفه  در )السـالم  علیـه ( سـجاد  امـام  فـاخر  دعاهـاي  البالغه، نهج در )السالم علیهعلی( حضرت امیرالمؤمنین

 مطالب مسلمان مفسران توسط قلب، به مربوط آیات ذیل رو این از. است مشهود خوبی به قلب، به توجه ،)ع( بیت اهل از رسیده روایات
 ذیـل  در کـه  است آمده در تحریر رشته به مباحثی روایی، و اخالقی تفسیري، کتب ضمن زمینه، این در همچنین است؛ شده بیان فراوانی

   .دشومی اشاره آنها از برخی به
 معاصـر  علمـاي  از )1392(تهرانی مجتبی اهللا آیت هايسخنرانی سلسله از شده گردآوري ايمجموعه که »بندگی رسائل« کتاب در

ایـن   کنـد. مـی  بررسـی  را قلـب  بـر  انسـان  عملکردهاي و رفتارها تأثیر و است پرداختهدر آیات و روایات  قلب بررسی مسأله به که است
   در زمینه قلب، چیستی قلب، بیان اهمیت شناخت قلب و مقدم بودن شناخت قلب نسبت به عمل است. تحقیق 

 معنـوي،   جنبـه  از قلـب  سـالمت  موضـوع  بـه  »عرفـانی  و دینی هايآموزه در معنوي سالمت« عنوان با خود مقاله در )1391( کریمی
در نهایت به این نتیجه رسـیده اسـت   . است پرداخته مولوي اشعار از گیريبهره با عرفانی هايجنبه با آن پیوند نیز و روانی و روحی امنیت

که چنانچه افراد، امنیت، سعادت و کرامت را در مسیر زندگی خود نمایان سازند به سالمتی معنوي که همان دارا بودن قلب سلیم اسـت،  
  اند.  دست یافته
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 حـاالت  و قلـب  مفهوم به اياشاره با »معنوي سالمت شناسی مفهوم در سلیم قلب رهیافت« عنوان با ايمقاله )1393(خانم اسدزندي 
 نظـر  از جسـمی  و روانـی  سـالمتی  بـا  قلـب  سالمتی رابطه به زندگی، شیوه در سالم قلب تأثیر به کوتاه گریزي ضمن کریم، قرآن در آن

  سالم بودن قلب از نظر معنوي، بر سالمت روانی افراد مؤثر است. که به این نتیجه می رسد پردازد؛ سپسمی پزشکی
 کارکردهـاي  بررسـی  بـه  مقـدماتی  مفاهیم بیان از بعد »قرآن در قلب کارکردهاي« عنوان با خود نامه پایان در )1386آویشن ( خانم

  کند.و با توجه به آن، اهمیت قلب را اثبات می است پرداخته قلب
 قلـب،  ماهیـت  قلـب،  مفهـوم  »قرآن دیدگاه از ناپذیر و پذیر هدایت هايقلب« عنوان با ايمقاله در )1394(امامی  و آقایان کوچکی

 قـرار  بررسی مورد را انسان قلب ناپذیري هدایت یا پذیري هدایت بر مؤثر عوامل و رفتار از قلب پذیري اثر میزان قرآن، در قلب کاربرد
  .است داده

 بـه  نویسـنده  کـه  است نوشته 1389 پور در سال دهقان توسط »قرآن دیدگاه از قلب قساوت آثار و عوامل ماهیت،« عنوان با ايمقاله
 کیفیـت  و آثـار  روایـات،  و قـرآن  نگـاه  از قلـب  قساوت موجبات قساوت، مراتب و معنا قرآن، در قلب حقیقت شناخت راه قلب، معناي
  .است نموده اياشاره زندگی در قلب قساوت تأثیر به تحقیق، مورد مناسبت به نیز گاهیپرداخته و  قلب قساوت درمان

 داده قـرار  بررسـی  مـورد  را قلـب  حـاالت  چهارم، و سوم درس در »جاوید پند« کتاب در  )1391یزدى ( مصباح محمدتقى اهللا آیت
   .است هکرد اشاره افراد، زندگی در قلب ثیرتأ به جزئی صورت به گاهی هابخش بعضی در است؛

 کتـاب،  ایـن  در. اسـت  میرزایـی  فاطمـه  استاد سخنان از برگرفته »الست عهدنامه قلب،« شده، تألیف زمینه این در که دیگري کتاب
 افـراد  زنـدگی  و شودمی مرتبط )ع( بیت اهل و خدا والیت با نوعی به فصول، همه بحث آن، حاالت و قلب جایگاه به پرداختن بر عالوه

  .نماید می بررسی والیت محور بر را
 و انـد پرداختـه  خـاص،  یبـی ترت و بنـدي دسته بدون قلب، بر افعال و اعمال اثر بررسی به فوق آثار همه در شد مالحظه که طور همان

 را قلـب  اهمیـت  هـا، پـژوهش  ایـن  هاي یافته دارند. زندگی شیوه و سبک بر قلب اثر به گذرا اشاراتی خود مباحث بین در هاآن از برخی
 ترکامل بیان ضمن حاضر، مقاله اما  ؛کندبیان می را قلب بر انسان رفتار و اعمال تأثیر جهت از قلب سالمتی غالب طور به و دهدمی نشان

 و انسـان  رفتار و اعمال بر  نیز قلب سالمتی که دهدمی نشان قلب، بر اعمال تأثیر تأیید بر عالوه و پیشین موارد  به نسبت قلب هايشاخصه
  .است مؤثر انسان زندگی سبک بر ترروشن عبارتی به

  پژوهش اهداف-4-2
اي را بـه نحـوه تربیـت و    تا از این طریـق، دقـت و توجـه هـر خواننـده      هاي آن استاین پژوهش در راستاي شناخت قلب و شاخصه

همچنین هر انسان دلسوزي که دغدغه هدایت دیگران به سـوي پروردگـار متعـال را دارد، نقطـه      رورش امور قلبی خود، معطوف نماید؛پ
  هاي هدفمند خود را بر این پایه قرار دهد.دهی و اثرگذاري را بشناسد و برنامهاصلی جهت

  پژوهش روش-5-2
) علمـی  و عقلـی  روایـی،  تفسـیري،  قرآنـی،  هـاي جنبه از( تحلیلی و توصیفی نقلی، روش از هادیدگاه بیان براي حاضر، پژوهش در
  .است شده استفاده
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  هاداده و اطّالعات گردآوري روش-6-2
 واست  شده برداريفیش اطالعات آوريجمع حین که است بوده ايکتابخانه صورت به بیشتر اطالعات گردآوري پژوهش این در

  .است گرفته قرار پردازش مورد اطالعات سپس ه شود؛ددا جواب سؤاالت به کهاست  شده سعی منابع، از استفاده با
  
 جایگاه قلب در قرآن -3

گار متعال است. اگر بعد دیگري از ابعاد وجـودي انسـان، از نظـر    مند است که مبدأ اتصال بنده با پروردقلب از چنان جایگاهی بهره
توانـد بـا بـی    که اثري از بـی نهایـت بـودن را دارد و مـی    شود که تنها بعدي شد؛ اما مشاهده میمبدأ ارتباط می شرافت باالتر از قلب بود،

بِـإِذْنِ اللَّـه     قَلْبِک  قُلْ منْ کانَ عدوا لجِبریلَ فَإِنَّه نَزَّلَه على«مانند  قرآناز آیات کریم  برخی به بیاننهایت، ارتباط برقرار کند، قلب است. 

 و هیدنَ ییما بقاً لدصشْرىمب و دىنینَ  هؤْملْمو 97( بقره/ »ل (» ُالْأَمین الرُّوح نَزَلَ بِه «) /لـى «) 193شـعراءع   قَلْبِـک     نْـذـنَ الْمتَکُـونَ مرینَل «
 ،1374 (طباطبـایى،  قرار داد. ها) ظرف وحی براي هدایت انسانصلوات اهللا علیه و آله(پیامبر رحمت قلب خداوند متعال، )، 194شعراء/ (

که براي هدایت انسان به سوي پرودگار متعال است، باید ظرف و قرارگاهی عظیم، مانند قلب مطهـر فخـر کائنـات،     ايی؛ زیرا وح)346
 ،1388 آملـی،  (جواديتنها دانش دل، بلکه بینش دل است  هدایت، نه؛ بنابراین داشته باشد) (صلی اهللا علیه و آلهحضرت محمد مصطفی 

کـه قـرآن   چنـان  ؛)449 ،همـان شـود ( از انسان است که ادراك و شعور به آن نسـبت داده مـی   و به این معنا است که قلب، حقیقتی )461
قلب، موضع اصلی براي هدایت شـدن و هـدایت   بنابراین  )؛11(تغابن/» و منْ یؤْمنْ بِاللَّه یهد قَلْبه«دهد: کریم هدایت را به قلب نسبت می

  .)48و  47 ،1392تهرانی، ( پذیري است
رسد؛ اگر ) انسان با دل، به خدا می25 ،67 ،اتبی (مجلسى، »دل جایگاه خدا است: «فرمودند )علیه السالم(همان گونه که امام صادق 

قلـب از   سـالم مانـدن   ؛ بنـابراین ) 28 ،1392 تهرانـی، ( بگذارد تواند بر رفتار انسان اثرکند و میمانند نهال رشد می ،چیزي وارد قلب شود
ت و تقـرب بـه   شـود، موجـب قـرار گـرفتن در مسـیر هـدای      هایی از آن اشـاره مـی  که در ادامه به نمونه مانند حسد، کینه، غیظ و ... آفاتی

  گردد.میحضرت حق جل و عال 
کالم اهللا مجیـد دربـاره    داند.شاء خیر و شرّ را قلب میعجیبی دارد و من ) به قلب، تأکیدع(قرآن کریم و روایات مأثور از معصومین 

 )؛ همچنـین 2(انفال/»  ذا ذُکرَاللَّه وجِلَت قُلُوبهما«در جاي دیگر می فرماید:  ).22(مجادله/ » کَتَب فی قُلُوبِهِم الْإِیمانَ« اهل ایمان می فرماید:
از ). 26 ،6 ،1371 (قرشـى، مـی دانـد    »القلـب  ختـوم م«هستند و کفّار را   »مریض القلب« که ها فرموده استدرخصوص منافقان و نظیرآن

) و یا جهل، لجاجـت و عـدم تسـلیم    14(حجرات/ » و لَمایدخُلِ الْإِیمانُ فی قُلُوبِکُم« دهد همین رو قرآن مجید، ایمان را به قلب نسبت مى

 )321 ،1374 شیرازي، (مکارم )46(حج/ » الَّتی فی الصدورِولکنْ تَعمى الْقُلُوب « :کند در مقابل حق را به عنوان نابینایى قلب تعبیر مى

اصـالح شـود،    اعضاء بدن است، زمانی که پادشاه قلب، رئیس و پادشاه همه« فرمودند: )(صلی اهللا علیه و آلهپیامبر اکرم  در حدیثی
در بدن، پاره گوشتی است که اگر آگاه باشید که «و در روایتی دیگر فرمودند:  ) 570 ،1378عطاردي، » ( شوندرعیت او هم اصالح می

 ،1376؛ خرمشـاهى،  119 ،1415ى، آلوسـ » (شوندها نیز فاسد میشوند و اگر او فاسد شود، همه آنمی آن اصالح شود، همه بدن اصالح
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امید، طمع، حرص، اندوه، غضب، رضایت، پرهیزگاري، فریب، فقر، طغیان و مواردي از این قبیل را از  )علیه السالم(المؤمنین ). امیر 623
   .) 396 ،1368 فلسفى، ؛570 ،1378 ، (عطاردىر قلبی بر می شمارند امو

ى کـه اطاعـت آن بـر مـردم واجـب      امـام  انند امام در برابر مردم اسـت. مقام قلب در برابر بدن م« فرمودند: )(علیه السالمامام صادق   
کننـد،   دهنـد و او را آگـاه مـى    و اخبار را به آن اطـالع مـى   هستندها، نگهبان قلب کنى که همه جوارح بدن انسان مگر مشاهده نمىاست، 
ها  یم بگیرد چشممگیرند. هنگامى که قلب، تص و از آن فرمان مىاند و دامن، همه در اختیار قلب ها، دماغ، دهان، دست، پا ا، دیدههگوش
دهـد و   گاه قلب بخواهد، دمـاغ، بوهـا را تمیـز مـى    وند، و هرشن ها را مى شوند و سخن ها باز مىگوش،گاه قلب اراده کندگردند، هر بازمى

 گاه اراده کند جـایى بـرود  گردد، هر ند سخن بر زبان جارى مىدهد. هنگامى که دل اراده ک بوى خوش و یا ناخوش را به قلب اطالع مى
گردند، و همین طور هم بایـد فرمـان امـام     ها از قلب هدایت مىکنند. پس تمام اینها شروع به فعالیت مى آیند و دست پاها به حرکت مى

أال ترى! أنّ جمیع جوارح الجسـد شـرط   «در حدیث دیگري امام صادق (علیه السالم) فرمودنـد:   .) 571 ،1378 ، (عطاردى »اجراء گردد

هـاى بـدن، مـأموران قلـب و مترجمـان آن هسـتند و خواسـته آن را بیـان         بینـى کـه همـه انـدام     آیا نمـى  :له، و مؤدیۀ عنهللقلب، و تراجمۀ 
ن، همچـون جایگـاه امـام و پیشـوا     جایگاه دل نسـبت بـه بـد   «گونه فرمودند: روایتی دیگر اینو در  )41و 42  ،1380 (حکیمی، »؟کنند مى

   .)4979 ،1377شهري،  ري (محمدي »نسبت به مردم است
شود. مرکز هدایت یا ضاللت او نیز همان مختار است؛  طبق انتخاب آزادانه خود، هدایت یا گمراه می انسان که یک موجود متفکر

یا محروم ماندن انسان، تـأثیر   و در مستفیض شدن گیردقرار میقلب اوست، قلب، در محضر خداوند متعال، مسئول است و مورد مؤاخذه 
  .)252 ،1385 آملی، (جوادي ا ندارندزیرا دیگر قوا و اعضا، ابزار و مطیع او هستند و حقّ تعیین سرنوشت او ر رد؛بسزایی دا

ارزش انسان درگـرو چیـزي اسـت    می توان گفت  .)197 ،1386 (تحریري، وظایف عمومی سایر اعضاء و قوا است ه دارعهدقلب، 
شـوند  خدمت چیزي واقع می ذهن، زبان، روان و جوارح، همه در .)274 ،1351 ،شیرازي (دستغیب قلب او و محور توجه او است که در

و به تعبیري دیگر قلب، جهت دهنده نوع گفتار، رفتار و عملکـرد اعضـا اسـت     ،)227 ،1386تحریري، (به آن تعلق گرفته است که قلب 
 ایه دین و اساس راه حق جویان استرکردهاي آن، اصل و پاین شناخت قلب، حاالت و کابربنا ؛استن کننده سبک زندگی افراد که بیا

اگر انسان به دل، دعوت انبیا به راه حق را پاسخ مثبت دهد، قدم در مسیر حیات حقیقی نهاده است و  .)35 -33  ،1404، (حسینی همدانى
ـ نهـد و ماننـد   اگر قلب او به جهت عدم سالمت، این هدایت را نپذیرد به کجراهه باطل گـام مـی   در میـان زنـدگان، فقـط حیـاتی      ايهردم

  .)52روم/ ؛80( نمل/ »عاء إِذا ولَّوا مدبِرینَالصم الد  و ال تُسمع  الْموتى  إِنَّک ال تُسمع«حیوانی و مادي خواهد داشت. 
 
  کارکردهاي قلب از نظر قرآن -4

قلب به عنوان مرکز  براي قلب در قرآن آمده، مورد بررسی قرار بگیرد.پس از بیان جایگاه واالي قلب، الزم است کارکردهایی که 
شده اسـت؛   مطرح آیه، 150در حدود رآن، مورد توجه قرار گرفته است وادراکات نفسانی و همچنین مرکز گرایشات عالی انسانی، در ق

-همـان ؛ ) 341 ،1376یـزدي،  (مصـباح  اسـت  هاي ادراك قلبی او به صورت عواطف مثبت یا منفی سبک زندگی هر فرد بازتاب فعالیت
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أَفَلَم یسیرُوا فی الْأَرضِ فَتَکُونَ لَهم قُلُوب یعقلُونَ بِهـا أَو آذانٌ  «س باطنی نیز به تأیید آیـه  گونه که حس ظاهري در جسم، مستقر است، ح

   .)640 ،23 ،1385 آملی، (جواديب قرار دارد ) در قل46حج/» (فی الصدورِ  الَّتی  الْقُلُوبیسمعونَ بِها فَإِنَّها ال تَعمى الْأَبصار و لکنْ تَعمى 
   شود.ابزار شناخت، فهمیدن و جایگاه نزول وحی، به اجمال پرداخته می یان کارکردهاي قلب، تحت سه عنواندر این بخش به ب

  قلب ابزار شناخت
رزنش و توبیخ و یا به صورت س دهبعضى از آیات، ادراك حضورى را به قلب نسبت دا شناخت است. به همین جهت که ابزار قلب

ه بتوانـد ادراك حضـورى داشـته    اي خلق شده اسـت کـ  کنند که قلب، به گونهو در مجموع، بر این مطلب داللت میاند از آن نفى کرده
 (مصـباح لیـل بیمـارى و کـورى آن خواهـد بـود      ن، دکه نداشـتن آ داشتن چنین درکى، عالمت صحت و سالمت قلب است؛ چنان باشد.

   .)249 ،1376 یزدي،
آن به دل، ایـن حقیقـت را    کار گرفتن تعبیر دیدن و نسبتبا به  ،)11(نجم/ »  ما کَذَب الْفُؤاد ما رأى«ر بعضى از آیات از جمله آیه د

که در بعضى دیگـر از آیـات،کورى را بـه    چنان)؛ 46  ،1374، (طباطبایى ت دل در واقع همان درك حضورى استدهد که رؤینشان مى
 ،هـا کـور نیسـتند   پس این چشـم  :فی الصدورِ  الَّتی  .... فَإِنَّها ال تَعمى الْأَبصار و لکنْ تَعمى الْقُلُوب« دهد؛ مانند آیهها نسبت مىبعضى از دل

خـدا و  ؛ امـا غیر بینـد  هاى خـدایى را نمـى   قلبی است که خدا و خواسته اعمى،. قلب )46(حج/  »ها هستند کورندهایى که در سینهبلکه دل
در واقع، ابزار شناخت صاحب چنین قلبی کـارایی نـدارد و    ؛)298 ،1384 (حریرى، ى کور استبیند؛ چنین قلب هاى نفسانى را مى خواسته

  از سالمت برخوردار نیست.
  فهمیدن و درك کردن

، 46(اسـراء/   آن ) و آیـات مشـابه  179(اعـراف/   »...بِهـا   ال یفْقَهونَ  قُلُوب ذَرأْنا لجهنَّم کَثیراً منَ الْجِنِّ و الْإِنْسِ لَهمو لَقَد «آیاتى نظیر  
د؛ چرا که قلب براى درك کـردن و فهمیـدن   نفهمند را مورد سرزنش قرار می ده ولى نمى ؛کسانى که دل دارند) 25، انعام/  57کهف/ 

بـراي وصـف   » عقـل «در بعضى از آیات از لفظ  .)نمایند (همانها و موانع از انجام وظیفه آن خودداري میاما حجاب ؛ریده شده استآف
کـه  نتـا ایـ  پس آیا در زمین سیر نکردنـد  : ....لَهم قُلُوب یعقلُونَ بِهاأَ فَلَم یسیرُوا فی الْأَرضِ فَتَکُونَ « از جمله آیهاست؛ قلب استفاده شده 

گروهی از مردم کـه قلـب    )اهللا علیه و آله (صلیبر اساس روایتی از پیامبر اکرم  ). 46(حج/  »هایى باشد که با آن بیندیشنددل هابراي آن
شـنوند  که نداي حـق را مـی  ، به طوري )147 ،1404  سیوطى، ؛1622 ،1419 حاتم، ابى (ابن انداندیشمند ندارند به چهار پایان تشبیه شده

   .) 8 ،(همان گویدفهمند چه میدر صورتی که نمی
از  توانـد مـی قلـب  ق، سوره  37نین با نظر به آیه توان دریافت که کارایی دل، اندیشیدن و درك واقعیت است؛ همچاز آیه فوق مى

  .)278 ،1360طبرسى،ها را درك کند (هاي اتفاق افتاده براي آنسرگذشت دیگران عبرت بگیرد و واقعیت
اَفَـال یتَـدبرُونَ الْقُـرآنَ اَم علـى     «فرمایـد:   دهد و میاي دیگر، تدبر و عدم تدبر را به قلب نسبت میبراي مفهوم درك و فهم، در آیه

 ،1385 آملـی،  جـوادي ( و امـرى قلبـى اسـت    در قرآن، بهره قلبـی  دهد که تدبر و اندیشیدناین آیه نشان می .)24محمد/ (» قُلُوب اَقْفالُها
   .)483 ،1388 آملی، جوادي ؛392
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دهـد و  ... کار ادراك و عدم ادراك را به قلب نسبت مىى مانند عقل، فقه و فهم، تدبر وقرآن با تعابیر مختلف و با استفاده از کلمات
یعنـى شـأن قلـب ایـن اسـت کـه       دهد و سـالم نیسـت؛   کند که قلب، وظیفه ادراکی خود را انجام نمىدر جایی ادراك را از قلب نفى می

   .)248 ،1376 یزدي، (مصباح لیل عدم دراك، عدم سالمت قلب استادراك کند و د
کنـد؛ بـه ایـن     عملی متناسب با آن را در پی دارد و عملکردها هم مسیر زندگی هـر فـرد را معـین مـی     ،اندیشیدن در مورد هر چیزي

اي از  زده کـه بهـره  خالف آن، قلب آفـت شود و بربرخاسته از قلب سلیم، انسان را به سمت حیات هدفمند الهی رهنمون می رِترتیب تدب
  .دهدجهت زندگی انسان را به سوي دنیاي زودگذر و پست  سوق می ،اندیشیدن ندارد

  قرارگاه نزول وحی
یافـت آن را بـه قلـب نسـبت داده     است که خداوند متعال در آیات متعـددي، محـل نـزول و در    »وحی« به نامنوع دیگري از ادراك 

اهللا علیـه و   صـلی (مطهر پیامبر اکرم  از نازل شدن، به وسیله قلببعد  یمبه این معنا که نگهدارى و درك کردن قرآن کر .)97(بقره/است 
 ،1377قرشـى،   ؛409 ،1  ،1361 اصفهانى، (امینکننده آن است ایشان، ظرف قرآن و تصدیق و قلب )274 ،1 ،1360(طبرسى، است )آله

1 ، 195(.   
  
  موانع عدم کارکرد قلب -5

 و شـناختی  نقـش  قلـب،  شـود  مـی  موجـب  آن سـالمت  دادن قـرار هدف با که دشومی بیان قلب درك رايب موانعی قرآن، آیات در
  .شودمی داده شرح اختصار به آن، از مواردي که بدهد دست از را خود درك

  رین
اي که دربـاره  از جمله آیه شود؛قرآن کریم بیان میوان مانعی براي درك حضورى قلب در یکی از تعابیري است که به عن» رین « 

  ).14(مطففین/ » وبِهِم ما کانُوا یکْسبونَبلْ رانَ على قُلُ«فرماید: و مى است کفّار آمده
ز، قادر اي که آن چیبه گونه)؛  313  ،1430 (مصطفوى، ) همراه با غلبه است470  ،1404 فارس،ابنبه معنی پوشش بر چیزي (  رَّینال

یـا   ى سـطح کـه بـر رو   است به عبارتی، چرك و زنگى ؛)2129  ،1376 جوهرى، ؛277  ،1409 (فراهیدى، به خروج از آن پوشش نیست
ست تا جـایی کـه   گناه بعد از گناه ا» رین«منظور از «حسن بصرى در این باره گفته است:  گیرد.فرا مىرا  و آننشیند  صفحه با ارزشى مى

پـذیرد و  خورد، در نتیجه عمل خیر را نمـی کند بر دلش مهر میبه این معناست که شخصی  که بر گناهان پافشارى میشود.  دل، سیاه مى
  .) 588 ،1377 مترجمان، ؛53 ،1361 اصفهانى، امین ؛127  ،1375 اصفهانى، راغب ؛86 ،1374 شیرازي، (مکارم »به آن تمایل ندارد

ست، وقتـى گنـاهى کنـد در ایـن لکـه سـفید       اى سفید ا که در قلبش لکهاى نیست مگر آن هیچ بنده: «ندفرمود )علیه السالم(امام باقر 
لکـه سـیاه زیـاد     ،چنـان بـه گنـاه خـود ادامـه دهـد      اگر هم شود. مى، آن لکه سیاه پاك توبه کندشود، اگر از آن گناه  اى سیاه پیدا مى لکه
 طباطبـایى، » (گـردد  دیگر تا ابد صاحبش بـه سـوى خیـر بـر نمـى      ،که سفیدى پوشیده شدپوشاند، همین که همه سفیدى را بشود تا آن مى

 .)153  ،1377 قرشى، ؛87  ،1374 شیرازي، مکارم ؛54  ،1361 امین، ؛389  ،1374
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هایشان زنگار زده، جال و روشنایى ندارد تا حقایق را منعکس آیه، بیانگر این است که دل شودمبحث مذکور دریافته میبا دقت در 
  سازد.

  ختم و طبع
؛ 93 و 87/ توبـه ( »..قُلُـوبِهِم   علـى  اللَّـه  طَبـع ... « یـا  و) 6/بقـره (» ..قُلُـوبِهِم   علـى  اللَّه خَتَم« آیه نظیر یا طبع بر دل  تعابیرى مانند ختم

کننـد.  را بیـان مـی  حالت مهر و موم شـدن قلـب انسـان     ) 59 /رومو  74/ یونس؛ 3/ منافقون؛ 101و  100/ اعراف؛ 16/ محمد ؛108/نحل
خـورد و دیگـر    کند که گویى بـر آن مهـر مـى    شود، قلب، حالتى پیدا مى تعال، جرى و مرتکب گناهاننسبت به خداي م زمانی که انسان

  .)136 ،1380  رستمى، ؛299 ،1384 (حریرى، شوددر واقع از درك حقایق و مواعظ ناتوان می کند؛ اندرز در آن تأثیر نمىوعظه و م
  اکنه
) به کار رفته اسـت و گویـاى   25انعام/ » (هِم اَکنَّۀً اَنْ یفْقَهوهو جعلْنا على قُلُوبِ«واژه دیگري در این زمینه است که در آیه » اکنه«تعبیر 

ایـن کلمـه بـراي پوشـش قلـب،      کننـد.  پنهان مـى  از آن اشیاء را اى یا چیزى است که پرده» کنَان«قتی مبنی بر عدم درك قلب است. حقی
 ،1375 اصـفهانى،  راغـب دلیل از فهمیدن، اکراه دارنـد (  ) که به این 302 ،1375 طریحى،ها پوشش است (نکاربرد دارد؛ یعنى در دل آ

   .) 30  ،1372 گنابادي، ؛114 ،1415 کاشانى، فیض ؛119 ،1415 آلوسى،؛ 84
 ریبۀ و شک

رد دل از جنبـه ادراکـی داللـت دارد، ریبـه     عملکـ و بـر   دیگري که در آیات، به عنوان مانعی براي درك قلب، آمده اسـت  از تعابیر
  .)110توبه/( »بنَوا رِیبۀً فى قُلُوبِهِم« ،)45(توبه/ » تابت قُلُوبهموار« است؛ مانند آیات

  شود و مانعی براي ادراك قلب است.که در قلب ایجاد می ) 107  ،1360 (طبرسى، نفاق و شک در دین است »رِیبۀً  « منظور از
 غلف

) آمده است،  88بقره/  (» قُلُوبنا غُلْف« است که در آیاتی مانند »غلف« ، واژهکه بر عدم درك قلب داللت داردهایی از دیگر واژه 
و قلب غلفا، قلبى اسـت کـه گـویى در غالفـى     ) 252و  246 ،1404 همدانى، حسینى( بودن است و داراى حجاب به معنى پنهان نمودن و

 ،1376 ، (ثواقـب  شـود  انسان مىلتى موجب شقاوت قلب چنین حا تواند ببیند و بشنود. ، نمىچه را باید ببیند و بشنودقرار دارد که دیگر آن
که مانع دعوت بـه پـذیرش    )213  ،1360 اصفهانى، (امین هایى بر آن افتاده است عبارتی روشن، قلب اغلف، قلبى است که پرده ؛ ) 308

  .)215  ،1375 (طباطبایى، ودحق از سوي انبیاء الهی می
 لتغف

  براي عدم درك و فهم اشاره دارد. »غفلت«به مانع )28کهف/ (» ذکْرِناوال تُطع منْ اَغْفَلْنا قَلْبه عنْ «آیه 
باشد،کار ادراك بـه   سالم و قلب سلیمى که اگر دل، اداند به گونهر دل مىرا کا ادراك حصولى یا حضورى اعم ازقرآن، ادراك 
اگـر قلـب بـه    . )252 ،1376 یـزدي،  (مصباح بود ندهد، نشانه بیمارى دل خواهدگاه عمل ادراك را انجام ذیرد و هرپشایستگى انجام مى
گـردد.  بـر    د و سـبک زنـدگی او الهـی مـی    گـذار  ق و یافتن حیات دل قدم در مسیر الهی میانسان بعد از شناخت ح، درك حقایق برسد



10 
 

اطـل قـرار   میـرد و سـبک زنـدگی و هـر حرکـت و عمـل او در راه ب       نشناسد بـه تـدریج مـی    را کس چنانچه قلب او به باور نرسد و حقع
  گیرد. می

کـه فـرد در    ست کـه در اثـر اعمـال و گناهـانی    الزم به ذکر است موانعی که براي عدم کارکرد قلب در قرآن کریم آمده، موانعی ا
موضوع آن خارج از موضوع پژوهش حاضر است و باید در مبحثی جداگانه مـورد  دهد ایجاد شده است؛ بنابراین زندگی خود انجام می

  گیرد.بررسی قرار ب
  
  حاالت قلب -6

عالوه بر کارکردها و موانع مختلف، حاالتی نیز دارد که ذیل سه عنوان: حاالت انفعالی مثبت قلب، حاالت انفعالی منفی قلـب   قلب
  گردد.و حاالت ارادي قلب، به اختصار تشریح می

  حاالت انفعالی (احساسات باطنی)  
 ؛2/ انفــال: تــرس (مــواردي از قبیــل ؛)25 ،احساسـات بــاطنی اســت (همــان شــود،  داده مــیاز جملـه چیزهــایی کــه بــه قلــب نســبت  

 ،)74/بقـره  ؛22/زمر( قساوت و غلظت ،)15/توبه( ، حسرت و غیظ)8/نازعات( ضطرابا ،)12/انفال؛ 151/عمران آل، رعب ()60/مؤمنون
، اطمینـان  )33(ق/  ، انابـه )283(بقـره/  ، اثـم )28(کهـف/   ، غفلـت )54/ حـج ( ، اخبـات )27(حدیـد/   رحمـت  و ، رأفت)9(اسراء/ خشوع

 آل( زیـغ ، )32/احـزاب ( طمـع  ،)10/بقـره ( مـرض  )؛84/صـافات  ؛89/ ء(شـعرا  سالمت، )32/فرقان( ، تثبیت)4/ فتح( سکینه )،106/نحل(
در  که) 63(انفال/ یافتن، شوق و تمایل، تألیف و انس )26(فتح/ حمیت ،)3/انبیاء( لهو، )113/ نعام(اصغو ، )45/ زمر( اشمئزاز ،)7/عمران

  شود.پرداخته میذیل به تفکیک، به این حاالت 
  حاالت انفعالی مثبت قلب

هاي انفعالی مثبت قلب ذکر شده که در واقـع نشـانه قلـب سـلیم اسـت؛ در ذیـل مـواردي از آن بـه         در قرآن کریم نه مورد از حالت
  شوند.صورت اجمالی بیان می

 هدایت

 »قلـب هـدایت یافتـه   «یکی از حاالت قلب،   ،)11(تغابن/»  منْ بِاللَّه یهد قَلْبهأَصاب منْ مصیبۀٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه و منْ یؤْما «با توجه به آیه 
این هدایت، توفیق الهى و عطیه خاص پروردگـار اسـت و    ).299 ،1384 حریرى،نماید (که در مسیر عقاید و احکام الهی عمل می است

   .)273 ،1374 معرفت،کنند ( که در راه هدایت تالش میشامل حال افرادي است 
  ایمان

به معناى امنیت دادن، » امن«از ریشه . ایمان ها نقش محوري و اثرگذاري داردبین سایر حالت از حاالت دیگر قلب است که» ایمان«
 زجاج، ایمان را اظهـار خضـوع و قبـول    .)205 ،1 ، 1375 اصفهانى، راغبو از بین رفتن بیم و هراس است (آرامش نفس آرامش خاطر، 

که همان اعتقاد و تصدیق با قلب است و این صفت بـراي   کنداست، بیان می ) آوردهچه که پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه وآلهشریعت و آن
بعضـی از علمـاء در معنـاي ایمـان      .)226  ،1360 طبرسـى،  ؛23 ، 1414 منظـور، (ابـن است که در اعتقادش تردیدي نـدارد  مؤمن مسلمانی 
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و قلبى و دیگرى ظـاهرى و بیرونـى    اى استوار در نفس و جایگزین در قلب است و دو رکن دارد: یکى باطنى اند که ایمان، عقیدههآورد
   .)763-765 ،1387 (حکیمی،
» کَتَـب فـى قُلُـوبِهِم االْیمـانَ    «اسـت؛ از جملـه آیـه     و عـدم ایمـان را بـه قلـب منسـوب نمـوده       کریم در آیات متعددي ایمـان  قرآن

اعراب گفتند  :لُوبِکُمقالَت االَعراب امنّا قُلْ لَم تُؤْمنُوا ولکنْ قُولُوا اَسلَمنا و لَما یدخُلِ االْیمانُ فى قُ« فرماید:در آیه دیگر مى. )22(مجادله/
» هـاى شـما وارد نشـده اسـت    ایـم و هنـوز ایمـان در دل   بلکه بگویید اسـالم آورده  ،ایدایمان آوردیم (اى پیامبر به آنان) بگو: ایمان نیاوره

ا و تفاوت آن بـ  در این آیه خداوند تعالى ایمان را  تبیین .یکی از آیات بلیغی است که در قران کریم آمده است ). این آیه14(حجرات/
  .)210 ،1368  (مصري، اسالم آوردن را بیان فرموده است

 طبرسى،با دست به سینه خود اشاره فرمود ( و »اسالم، آشکار است و ایمان، امر قلبى است«: فرمود )صلی اهللا علیه و آله( پیامبر خدا 
شـکل   »اسـالم «بیان شده است؛ بـا ایـن مضـمون کـه      »ایمان« و »اسالم« ، تفاوت)علیه السالم(در روایتی از امام صادق  نیزو  )226  ،1360

گردد؛ اما ایمان، یک امـر   شود و احکام اسالم بر او جارى مىظاهرى قانونى دارد، و هر کس شهادتین را بر زبان جارى کند مسلمان می
با عنایت به این که قلـب   بنابراین ؛)211  ،1374 ،شیرازي مکارمست (انه زبان و ظاهر او  و واقعى و باطنى است و جایگاه آن، قلب انسان

دل اسـت و ایمـان   ایمان کار  .)86 ،1383 قرائتی،رزش دارد که نه تنها اظهار زبانی، بلکه در قلب راسخ باشد (مرکز ایمان است، ایمانی ا
چه که پیامبرش آورده، و همچنین اعتقادي قلبى بر صحت رسـالت  به خدا و رسولش، اعتقادي قلبى بر توحید خداى تعالى و حقانیت آن

    .)493-491  ،1374 طباطبایى،( است) آله و علیه اهللا صلی(خدا رسول از اوامر و پیروى 
 وجل(ترس مثبت)

  ،بـه حالـت اضـطراب   » وجـل  «  رود.که در مفهوم احساس ترس به کار مـى  است استفاده شده» وجل«در آیاتی از قرآن از مشتقات 
و گـاهى بـه    ها و احتمال عـدم انجـام وظـایف    که گاهى به خاطر درك مسئولیت شود، و درك ترسدل انسان گفته مىتپش قلب، خوف 

 ،1375 اصـفهانى،  راغـب  ؛311 ،1404 سـیوطى، ؛  75  ،تـا بـی  طیب،؛ 43 ،1430مصطفوى،( الهى است  درك عظمت مقام و هیبت خاطر
   .)271  ،1383قرائتی، ؛11 ،1374 طباطبایى، ؛421 

واْلَّذینَ یؤْتُونَ ما اتَوا و قُلُوبهم وجِلَـۀٌ اَنَّهـم الـى ربهِـم     «) و آیه 2(انفال/ » انَّما الْمؤْمنُونَ الَّذینَ اذا ذُکرَ اللَّه و جِلَت قُلُوبهم«آیاتى نظیر 

انی دارند. با توجه به آیـاتی کـه   هاى لرزان و ترس فرماید که مؤمنین، دلهاي دل مؤمنان را بیان میویژگی) یکی از 60(مؤمنون/» راجعون
به هنگام ذکـر خداونـد متعـال و بیـان عظمـت و جـالل        مند است؛ بنابراینحالت دل مؤمنی است که از سالمت بهره» ب وجلقل«بیان شد 

   .)299 ،1384 (حریرى، ، دل او لرزان و ترسان استخدا
 خشوع

خشوع قلب، مقابل قساوت قلـب قـرار داده    ،)16(حدید/ » اَلَم یأنِ للَّذینَ آمنُوا اَنْ تَخْشَع قُلُوبهم لذکْرِ اللّه و ما نَزَلَ منَ الْحقِّ«در آیه 
 »هسـتند   خشوع، تذلّل و اخبات نظیر هم«: است بقره آمده 45شده است. خشوع به معنى تذلّل و تواضع است. در برخی تفاسیر، ذیل آیه 
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یى شـخص بـزرگ و بـا عظمتـی،     حالتی است که قلب انسان در برابـر مشـاهده عظمـت و کبریـا     ). خشوع قلب، 248 ،2  ،1371 (قرشى،
  آید. این حالت در قلب سالم پدید می .)283  ،1374  (طباطبایى، گیرد مى

 تقوي

و منْ یعظِّم شَـعائرَاللّه فَانَّهـا مـنْ    «کند؛ از جمله: انفعالی مثبت است به قلب منسوب میدر بعضى آیات، تقوا را که یکی از حاالت 

اُولئک اْلَّـذینَ امـتَحنَ   «آیه  .)32(حج/» ها استپس آن کار از تقواى دل ؛و آن کس که شعائر پروردگار را بزرگ شمارد: تَقْوى الْقُلُوبِ

 مهقُلُوب 3حجرات/(هایشان را براى تقوا آزموده است اند که خداوند دلآنان کسانى: للْتَقْوىاْللَّه.( 

  سالم باشد. تواند تقواي الهی پیشه کند کهو قلبی می )299 ،1384 (حریرى، از گناه، اجتناب نماید تاته باشد قلب باید تقوا داش
 نرمی

ي نرمى و ضد خشـونت اسـت.   کریم براي قلب به کار برده شده است و به معنابه عنوان حالتی انفعالی است که در قرآن » لین«واژه 
اى به پذیرش حـق و اقـرار    که اشاره )23(زمر/ » شودهایشان به یاد خدا نرم و مطیع می: دلثُم تَلینَ جلُودهم و قُلُوبهم الى ذکْرِ اللّه«در آیه 

هاي سـالم مـؤمنین اسـت    ) و این از اوصاف قلب176  ،1375 اصفهانى، راغب؛ 222 ،1377 قرشى،به ذات مقدس پروردگار متعال دارد (
  .)171 ،1379    گواهى،(

و جعلْنا فى قُلُوبِ الَّـذینَ اْتَّبعـوه رأْفَـۀً و    «که در برخی آیات از جمله آیه بیان حالت دیگر از حاالت قلب است  »رحمت و رأفت«

  .)126  ،1375 اصفهانى، (راغب آمده و به معناي مهربانی و نرمخویی است )27حدید/ » (رحمۀً

) 54(حـج/  » ه فَتُخْبِت لَه قُلُوبهمفَیؤمنُوا بِ«کند. این لغت که در آیـه  حالتی از قلب را بیان مینیز که معناي نرمی دارد،  »خبت«کلمه  
تواضع و فروتنـی بـه    ت و قابل اطمینان است که به تدریج در معنی نرمخویی،یا زمین سفت، سخ» زمین فراخ و امن«، به معنی آمده است

قلب مخبت در اصـطالح، بـه حالـت خاضـع      .)575 ،1375 اصفهانى، راغب ؛355 ،1375 بستانى، ؛27  ،1414 منظور، (ابن کار رفته است
حض یاد خدا، مخبت کسی است که دلش، به م .)299 ،1386 (تحریرى، دارداشاره بودن قلب انسان در برابر دستورات پروردگار متعال 

عاقالنـه و   اندیشـى؛ یعنـی آن دل را تـرس   اي از ادب و قدرت باشد، نه ترس و مصـلحت البتّه آن فروتنى، که آمیزه آید؛ به انقالب در مى
نمازگزاران است و همـواره، خـود را، رو   آمدها صابر و از گیرد؛ صاحب چنین قلبی در برابر پیشمؤدبانه و همراه با عالقه و عشق فرا می

  .)87 ،1403 مظلومى،بیند (به خدا، در راه خدا، و سیرکننده به سوى خدا، می
  آرامش

 زمخشـري، تابى و اضطراب اسـت ( است که به معنى سکون و آرامش خاطر بعد از بی» اطمینان«، یکی دیگر از حاالت انفعالی قلب
، به این جهت که )299 ،1384 (حریرى، گیردیاد خدا آرام می مطمئن، قلبی است که با قلب ).136  ،1361 اصفهانى، امین ؛286 ، 1386

هـیچ   مش پیدا کند و از اضطراب رهـا شـود.  هنگامی مایه خوشى و سعادت است که قلب با آن، سکون و آرا نعمت گوارا و مورد غبطه،
یـه  عمل صالح انجام دهد و به عبارتی دیگر، تنها پروردگار متعـال ما  اشد،بکه به خدا ایمان داشته مگر آن ،فردي آرامش و سکون ندارد

   .)488  ،1374 (طباطبایى،آرامش خاطر و خوشى زندگى است 
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چنان چه دلى با چیزي غیر از یاد داناي نهان، به ظاهر هم آرامش بیابد، دلى بیمار است که از حقیقت حال خود غافـل اسـت و اگـر    
  .)487 ،گردد (همان به یقین، دچار اضطراب مىخود و نحوه محاسبه اعمال خود مطلع شود، از وضع حقیقی 

و آرامـش  در مورد سکون ). 234  ،1375 اصفهانى، راغبکه از ماده سکون و ضد تحرك است ( است »سکینه«قلب،  حالت دیگر
یم و اراده و اطمینان قلب بـه عقایـدى اسـت    نداشتن اضطراب باطنى در تصم شود. معنایش آرام و قرار گرفتن دل، قلب سلیم استعمال مى

کنند کـه روحشـان آرامـش    ، مؤمنان در اثر این سکینه چنان بصیرتی به حق پیدا می)386  ،1374 طباطبایى،که به آن ایمان آورده است (
اب آنان را تبدیل به فرستد تا اضطر ال بر قلب مؤمنان فرو می) و این آرامش و طمأنینه ایمانی را خداوند متع110  ،1360 (طبرسى، یابدمی

  .)654 ،1385 آملی، (جوادي آرامش نماید
در واقع، همان ایمان آمده است؛  )33(ق/» غَیبِ و جاء بِقَلْبٍ منیبٍمنْ خَشی الرَّحمنَ بِالْ« در آیه »قلب منیب« حال انابه نیز در عبارت

  .)483  ،1374 (طباطبایى، نمایدوسیله ذکر خدا است که بنده را آماده دریافت عنایت و عطیه الهى میو اطمینان قلب سالم به 
  تثبیت

 فرمایـد:  دیگـري کـه مـی     و همچنین آیه )32(فرقان/ » دان آرامش بخشیم و ثابت بداریمتا دل تو را ب: لنُثَبت بِه فُؤَادك«با نظر به آیه 

هاي انفعالی مثبت قلب، ثبات و استحکام است که بـه   یکی دیگر از حاالت، )120(هود/» اَنْباء الرُّسلِ ما نُثَبت بِه فُؤادكنَقُص علَیک منْ «
  آید. دنبال ایمان به خدا در قلب سلیم به وجود می

  شوق و تمایل
د نسـبت بـه خـدا    ه به اشتیاق قلبی افـراد موحـ  در آیه مذکور اشار یژه قلب است.از حاالت انفعالی مثبتی است که و» شوق و تمایل«

بـه آن  )، 37(ابراهیم/ » را تا به سوى آنان اشتیاق یابند هایى از مردمس قرار بده دل: پمنَ النّاسِ تَهوى الَیهِم فَاجعلْ اَفْئدةً«نماید. در آیه  می
   اشاره شده است.

  سالمت سلم و
و » سـلم «است که بـه عنـوان حالـت انفعـالی مثبـت و نشـانگر زنـده بـودن آن اسـت. کلمـه          هاي مهم قلب، سلیم بودن آن  از شاخصه

 ،1374 طباطبـایى،  ؛496 ،1375 بستانى،آفات ظاهرى و چه آفات باطنى است ( ، چههابه معناى سالم بودن و دور بودن از آفت» سالمت«
ي  در نتیجـه شـیوه   ؛مانـد  اعضا و جوارح او نیز از خطا و معصیت به دور مـی  ،هر انسانی که قلب او سالم و از آفات گناه پاك باشد .)404 

 گردد. زندگی او نیز الهی می

قلب سلیم، آن اسـت کـه از دوسـتى دنیـا      «) فرمود:  89(شعراء /» أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سلیمٍ إِلَّا منْ«امام صادق (علیه السالم) در تفسیر آیه 
، )572 ،1 ،1378عطـاردى،  هنگامى که در محضر خداونـد قـرار گرفـت در آن دل جـز خـدا نباشـد (       ،)26 ،1413  کلینی،» (پاك باشد

از فساد و معاصى و یـا از حسـد و خیانـت، دور و از     دل سلیم .)86  ،1375، (طریحى تصدیق کند و به او ایمان بیاورد پروردگار متعال را
   .)298 ،1384 حریرى، ؛ 429  ،1344 کاشانى،( و عشق به دنیا پاك است  نه، نفاقشرك، کی

  
  قلب منفی انفعالی حاالت-2-6
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هـاي قلـب ناسـالم افـراد دل مـرده اسـت و آثـار آن         منفی قلب در قرآن کـریم ذکـر شـده اسـت کـه از ویژگـی        نه مورد از حاالت
  شود. گردد. ذکر میتفکیک بررسی مینماید. در این بخش حاالت منفی قلب به  هاي قلبی در حیات مادي آنها بروز می حالت

  ترس منفی
فرماید که بـه مـواردي از آن اشـاره     قرآن، ترس قلب را با کلمات مختلف به عنوان حالت قلبی افرادي که حیات دل ندارند بیان می

هاي خود در این تفاوت آن با سایر مترادف و به معنى احساس ترس است. بیمار است از حاالت انفعالی منفی قلب »رعب«شود. واژه  می
سنُلْقى فى قُلُوبِ الَّذینَ کَفَرُوا «هاى منفى کار برد دارد نظیر آیـه: و به طور غالب در موارد ترس استاست که از شدت بیشترى برخوردار 

دریـد،  ابـن ( )12و بـا تفـاوت کمـى انفـال/      151(آل عمران/ » اندازیمهاى کسانى که کفر ورزیده اند هراس مىبه زودى در دل :الرُعب 
1،1988 / 118(.  

  وجف
هـایى در  دل :قُلُوب یومئذ واجِفَۀ« که در قرآن کریم آمده است:چنان ؛است ناسالم نیز از احساسات باطنى قلب» اضطراب«احساس 

  .)424و 425  ،1375 اصفهانى، (راغباند معنا کرده »ترس«این واژه را به  ،در منابع ).8نازعات/ ( »آن روز ( وحشت زده و ) مضطربند
  فزع

کـه بـه معنـاى     عباراتی است که در قرآن کریم به عنوان یکی از حاالت انفعالی منفی براي قلب بیمار ذکر شده اسـت  نیز از»  فزع«
  .)53 ،3(همان، ) 51/ ؛ سبأ22 /(ص تاثر و انقباض دل از ترس است

و لَغَتب ناجِرَ  الْقُلُوبالْح    
واردي اسـت کـه در   یکـی دیگـر از مـ    )،10/احزاب» (ها به گلوگاه رسیده بودقلب :لَغَت الْقُلُوب الْحناجِرَب« ترکیبی ـ کنایی   عبارت

دهد  حالت منفی ترس را به قلب آنها که از سالمت بهره مند نیست، نسبت می اشاره کرده است،اضطراب قلوب کافران،  قرآن کریم، به
ضـطراب و  ها به گلو، کنایه از شدت ارسیدن دل. در زبان فارسى است» جانش به لب رسید«تعبیر کنایی است که مشابه جمله و آن یک 

   .)187  ،1377 قرشى،؛ 220 ،1374 شیرازى، ارممک( اند ود باال آمده و به گلو رسیدهها از جاى خ ى قلبترس است؛ یعنى گوی
  

  غیظ و حسرت
و بـه   نها حیات خود را از دست داده اسـت یکی دیگر از حاالت انفعالی قلب است که مخصوص افرادي است که قلب آ» حسرت«
 (راغـب ) و پشـیمانى بـه دنبـال دارد    132  ،1377 قرشـى، چیزي است که از دست رفته است ( ) بر329 ،1375 (بستانى، غم و اندوه معناي

) و در آیـه  156آل عمران/ » (ملیجعلَ اللّه ذلک حسرَةً فى قُلُوبِهِ «ن کریم در این مورد مى فرماید: چنان که قرآ ؛)488  ،1375 اصفهانى،

 (قرشـى، با قلب و به معنی خشم شدید است  هاي مرتبطنیز یکی از حالت» غیظ«) که 15(توبه/ » ویذْهب غَیظَ قُلُوبِهِم«فرماید: دیگرى مى
1377،  140(.  
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  غلظت و قساوت
فَویـلٌ  « رنـد. آیـاتی ماننـد    دو حالت منفی قساوت و غلظت براي قلب افرادي است که بـه جهـت نداشـتن سـالمت، حیـات دل ندا      

کْرِ اللّهنْ ذم مهیۀِ قُلُوبلْقاسیا 22(زمر/ » ل (» تکُمقَسبقره/ » قُلُوب)یـا  74 (»ۀیقاس مهلْنا قُلُوبعج و) «  /و در مـورد غلظـت در یـک    13مائـده (

: و اگـر تنـدخو و سـخت دل    و لَو کُنْت فَظّاً غَلیظَ الْقَلْبِ النْفَضُّوا مـنْ حولـک  «فرماید: مى (صلى اهللا علیه وآله)آیه، خطاب به پیامبر اکرم 

سخت » قساوت قلب«) و منظور از  8  ،1377 قرشى، ( رفتن نرمى و رحمت از دل است» قسوة« ».شدندتو متفرّق مى بودى مردم از اطراف
  .)20،تا بی (طوسى،سبت به ذکر و یاد خداي متعال است قلب، ن شدن

 عربـى، (ابـن  ».اللّه لنْـت لَهـم..   مۀ منَفَبِما رح«ه  هر دو در این آیه آمده اسـت:  کاست » لینت و نرمخویى«نقطه مقابل » غلظت قلب«
   .)391 ،1407 شبر، ؛49 ،1398 خمینی، نجفی ؛129 ،1422

  مرض
منشـأ بسـیاري از موانـع و    » یـا بیمـارى    مرَض«آغاز مرگ تدریجی قلب است، صفت  از دیگر حاالت انفعالی منفی قلب که نشانگر

ه اسـت: بیمـارى جسـمى  و    گونـ دن حالت مـزاج انسـان از تعـادل اسـت. بیمـارى یـا مـرض دو        هاي قلب است و به معنی خارج شآسیب
؛ 50؛ نـور/  10روئـى و امثـال ایـن صـفات اخالقـى (بقـره/       ى مانند: رذیلت و هرزگى، نادانى، ترس، بخل و حسـد، نفـاق و دو  هایبیماري

. در قـرآن  )217  ،1375 اصـفهانى،  (راغـب  نمایـد نسـان بـروز مـی   که به دلیل تمایالت نفسانى و اعتقادات غیر الهی در قلب ا ؛)125توبه/
و إِذا «اسـت:   به معنى اصلى خود و در برابـر بیمـارى و شـفاء آمـده     سوره شعراء، 10تنها در آیه  یه استثنا است که» مرض«کریم، وصف 

که به طور ویژه بـه چیزهـایى    منظور آن، بیمارى دل است، در سایر موارد، هر جا سخن از بیمارى است )10(شعراء/ » مرِضْت فَهو یشْفینِ
کـه مـانع رابطـه     )608 و 607 ،1376 الشـاطى،  بنت( مانند کفر، تردید آوردن، نفاق، و کینه گردد؛ ست که به عقیده و دین بر مىمرتبط ا

داشتن خویشتن به عبارتی، فساد، آلودگى، شهوت و نیز ناتوانى از نگه ؛)621  ،1374(طباطبایى، ا پروردگار متعال و آیات او است قلبی ب
   .)361 ،1376 الشاطى، (بنت کند اى تأیید بیمارى دل کفایت مىو بر از افعال دل است

  طمع
 :فرمایـد اسـت کـه مـى    اياست. شاهد این گفته، آیـه دهد که آن نیز از حاالت انفعالی قلب را به قلب بیمار نسبت می» طمع«قرآن، 

»رَضالَّذى فى قَلْبِه م عطْملِ فَینَ بِالْقَواحـزاب/   »ه در دلشان بیمارى است، طمع کنندپس نرم سخن نگویید مبادا آن کسانى ک: فَال تَخْضَع)
32 .(  

  انحراف
و صغو ذکـر شـده اسـت    هاي انفعالی منفی قلب، انحراف یافتن قلبی است. در قرآن کریم با دو عبارت متفاوت زیغ  از دیگر حالت

  گردند. که در ذیل به اختصار تبیین می
  زیغ



16 
 

 آیـد. اند، زیغ یکی از حاالت انفعالی قلب است که بعد از بیمـاري دل، پدیـد مـی   با توجه به تعریفی که علماء از این واژه ارائه داده
حـدودتر از میـل و انحـراف مطلـق     تـر و م  خاصکه معنایش آمده است انحراف از حق به سمت شک و جهل استبرخى هم  به معنايزیغ 

؛ 1320 ،1376 جـوهرى، ( سوى باطل انحـراف صـورت گرفتـه باشـد    شود که از حق به  به کار برده مى» زیغ«است؛ زیرا تنها زمانى کلمه 
  .)447 ،1382 قرضاوى،؛ 111  ،بی تا ؛ طیب،194  ،1377 قرشى،
 .)298 ،1384 (حریـرى،  گزینـد  دگی راه مقابل حق را بـر مـى  انتخاب مسیر زنگیري و کسى که قلبش دچار زیغ شده، در تصمیم  

 :کـه  خواهنـد  نیستند، همواره از خدا مـى اما کسانى که دچار چنین زیغ و انحرافى  انحراف قلب دارند، مضطرب هستند؛ افرادي که زیغ و
   .)34  ،1374 دایا قلب ما را بعد از هدایت منحرف مساز (طباطبایى،خ)،  8 آل عمران /( »ربنا ال تُزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هدیتَنا«

  صغو

بـه معنـاى میـل اسـت؛ البتـه در آیـات        کننده حالت انفعالی منفی قلـب و  است، بیان» صغو«هم که فعل ماضى از ماده » صغت«کلمه 
هـاى شـما بـه سـوى گنـاه و      دل یعنی ؛)555  ،همانمنظور از آن، میل به باطل و خروج از حالت استقامت است ( )4(تحریم /قرآن کریم 

کنـد و سـالمت خـود را از     به طور طبیعی قلب میل به باطل و بازگشت از حق پیـدا مـی   .)137   ،1360 (طبرسى، صیت مایل شده استمع
  شود. دست داده و به سمت مرگ سوق داده می

  
  اشمئزاز

ی نیست، فقط یکبار در قرآن در آیه است. این واژه عرب» اشمئزاز«است،  ب که در قرآن کریم، ذکر شدهاز حاالت انفعالی منفی قل
دل از و به معنـاي نفـرت و گـریختن    » شمز«منسوب نموده است. اصل این کلمه سوره مبارك زمر، به کار رفته است و آن را به قلب  45

 اللَّـه  ذُکـرَ  إِذا و«که در آیه مـورد نظـر   است» کردوحشت «هم به معنى منقبض شد و لرزید، یا » اشمأز«آن چیزى است که خوش ندارد. 

هدحو تأَزاشْم ینَ  قُلُوبنُونَ ال الَّذؤْمرَةِ یبِالْآخ رَ إِذا وینَ ذُکنْ الَّذم هونإِذا د مرُون هشتَبسمفهـومى از کراهـت، ناخوشـایند    )45(زمر/ » ی ،
 کنـد درهم کشیده شدن دل به هنگام یاد خداوند یگانه از سوى کافران را بیان مـی  رغبتى و رد و بىداشتن، نفور،گریختن و تنفر داشتن دا

   .)572 ،1376بنت الشاطى،  ؛289 ،1414صاحب،  ؛233 ،1409 فراهیدى،(
نماید که خداونـد  هرگاه خدا به تنهایى ذکر شود و اطاعت کسى را یادآورى «از امام صادق (علیه السالم)  در مورد این آیه فرمود: 

شـان ناراحـت و مشـمئز    هایآنـان کـه ایمـان بـه جهـان آخـرت ندارنـد دل       ر به اطاعت از آل محمد (صلّى اللّه علیه و آله) نموده اسـت،  ام
رسـند  و تنها کسانی به این حالت مـی  شوند نان نفرموده است، خوشحال مىشود، هرگاه کسانى ذکر شوند که خداوند امر به اطاعت آ مى

  .)372 ،1372گنابادي، » (برخوردار نباشندکه از قلب سالم 
  لهو

چیـزى اسـت کـه انسـان را از     » لَهو« فرماید.انبیاء بیان می سوره 3ت انفعالی منفی قلب را در آیه قرآن کریم، حالت دیگري از حاال
هـا  آن ) به این معنا اسـت کـه  3(انبیاء/ » الهیۀً قُلُوبهم«یه ) آ164 ،1375 اصفهانى، (راغب دارد، باز میچه که براى او الزم و مهم استآن

   .)212  ،1377 (قرشى،ها به غیر حق مشغول است هاي بیمار آناند و دل به بازى زندگى پرداخته
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  حمیت
جعـلَ الَّـذینَ کَفَـرُوا فـى     ذْ ِا«  :نیز که به عنوان حالت انفعالی منفی است در بعضى از آیات به قلب نسبت داده شـده اسـت  » حمیت«

  .) 26(فتح/  »قرار دادند تعصب ( دوران) جاهلیت راان در دلهایشان هنگامى که کافر: قُلُوبِهِم الْحمیۀَ حمیۀَ الْجاهلیۀِ
  
  حاالت ارادي قلب -6-2
شود که قلب، پایگاه اراده اسـت و اعمـال    میهایی که در رابطه با قلب در آیات ذکرشده است، استفاده از برخی صفات و ویژگی 

کسب قلب، غفلت، اثم، صفات ایمان و تقوا، هدایت، اباء، انکـار، کـذب و   گردد از جمله  قلبی او محسوب می انسان به عنوان مکتسبات
ت و مـرگ قلـب و بـه    نفاق، انصراف، طهارت و ابتالء، امتحان و تمحیص، تألیف و انس یافتن، که هر یک از این مـوارد جهتـی از حیـا   

  شود.ها پرداخته میدنبال آن تعیین مسیر سبک زندگی افراد است. در ادامه بحث، به شرح مختصري از آن
  کسب قلب
بـه   نجام دادن یـا انجـام نـدادن هـر کـار     در واقع اراده ا ؛)123  ،1377 (مترجمان، چه دل کسب کرده، قصد و نیت استمنظور از آن

  .است عهده قلب
 (طالقـانى،  است ،گیردتصمیم می ، و براى انجام آنخواهدچه دل میاي براي آنفضیلت، استعاره قلوب، مانند کسب علم وکسب  
نیت و قصد او در جهت خیر و انجام اعمال شایسته است. قلب  ،اگر انسان باور قلبی به توحید و حقانیت این راه داشته باشد .)141 ،1362
آورد. بـه ایـن    ي اجرا در مـی  در زندگی خود به مرحلهو نماید می هر عملی را براي رضا و خشنودي حق اراده  چنانچه سالم باشد، انسان

دام هـر اقـ   کند؛ در این صورت، ي شر، می به طور غالب اراده به این باور قلبی نرسد قلب او و اگر گردد ترتیب سبک زندگی او الهی می
  .شخصی خود است او با قصد غیر الهی و براي تأمین منافع

  قلب تعمد
یـزى و اسـتناد نمـودن بـه آن اسـت      از صفاتی است که بیان کننده حالت ارادي قلب است و به معناي قصد کردن بـه چ » تعمد قلب«

رد مؤاخـذه قـرار   سوره مبارك احزاب از قلب به عنوان عاملی که گناه نموده اسـت و بایـد مـو    5در آیه . )646  ،1375 اصفهانى، راغب(
 .)15  ،13060( طبرسى،  بگیرد نام می برد

  اثم
  ). 284(بقره/ » ثم قَلْبهو منْ یکْتُمها فَانَّه آ«اي فرموده است: در آیه ي ارادي قلب است. پروردگار متعالهااثم هم از حالت

یعنـی دلـش گناهکـار    » فَإِنَّه آثـم قَلْبـه  «، فعل قلبى است. »اثم« طلب است که قلب، منشأ گناه است وبیانگر این م» قَلْبه ثمآ«عبارت 

   ،1372 گنابـادي، انـد ( نیز گرفتـه  »کافر قلبه«و  »فاجر قلبه«را مترادف معناي  »آثم قَلْبه« . در تفاسیره استاست و قلب به گناه عادت کرد
به این دلیل که تصمیم و قصد بر هر کارى از  .)299 ،1422 نیشابورى، ؛ ثعلبى298  ،1384 حریرى، ؛265  ،1374 طباطبایى، ؛167و  166

  کسی که فاجر و کافر است، با اراده قلبی خود کافر و فاجر شده است.  .شود قلب آغاز مى
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) گنـاه   22مجادله /» (  أُولئک کَتَب فی قُلُوبِهِم الْإِیمانَ....« طور که خداوند براى تمجید ایمان، آن را به قلب نسبت داده است همان
قلبی که منشا گناه شود در واقع قلب ناسالم و مرده است و هر معصیتی در ظـاهر  )  210 ،1360 را هم به قلب نسبت داده است. ( طبرسى،

  ي زندگی او موثر است. از انسان سر بزند در سبک و شیوه
  اباء و انکار، کذب و نفاق

نتیجـه   نمایند که از سالمت و درهاي قلب افرادي را بیان میاشاره دارند و هر یک ویژگی در آیات ذیل نیز به حاالت ارادي قلب،
» یرْضُونَکُم بِاَفْواههِم و تَأبى قُلُوبهم و اَکْثَرُهم فاسقُونَ « دلیل استکبار و فسق آنها نیز مرگ قلبشان است: آیات:  اند. بهره از حیات قلب بی

  ها فاسقند.انشان شما را خشنود می سازند و دلهایشان زیر بار نرود و اکثرآن): با زب 8( توبه/ 
): آنان که ایمان به آخرت ندارند دلهایشـان ( حـق را ) انکـار     8توبه/ » ( فَالَّذینَ الیؤْمنُونَ بِاالْخرَةِ قُلُوبهم منْکرَةٌ و هم مستَکْبِرُونَ «  

  کننده است و آنان (خودشان) مستکبران اند. 
): پس به دنبال (این کارهاى زشت) شان قرار داد نفاقى در دلهایشان تا روزى  77توبه/ » ( ونَه فَاَعقَبهم نفاقاً فى قُلُوبِهِم الى یومِ یلْقَ«  

  که او را مالقات کنند..
  انصراف   

یعنی برگرداندن چیزى از حالتى به حالت دیگر، یـا تبـدیل کـردن آن بـه     "صرف"از حاالت ارادي قلب، انصراف از راه حق است.
) در واقـع   124  ،1377 قرشـى،  ) و انصراف  هم به معناي  برگشـتن مـی باشـد. (    392 /2  ،1375 اصفهانى، چیزي غیر از خودش ( راغب

  )  154 ،1374 طباطبایی، باب انفعال، مطاوعه ثالثی مجرد است و از آن اثر می پذیرد. (
( تو به »  بعضٍ هلْ یراکُم منْ أَحد ثُم انْصرَفُوا صرَف اللَّه قُلُوبهم بِأَنَّهم قَوم ال یفْقَهونَ   و إِذا ما أُنْزِلَت سورةٌ نَظَرَ بعضُهم إِلى «در آیه  

 /127  » (رَفص   مهقُلُوب ابـن    هاهاي آنبه این معنی است که خداوند دل» اللَّه ) 1414 منظـور،  را به عنوان مجازاتی بر کارشـان، گمـراه، 
) و از پذیرفتن ایمان به جهت برگشتن آنها از ایمان منصرف کرد. به عبارتی آیه، بیانگر این مطلـب اسـت کـه قهـر الهـی بـه جهـت        189 

  ) 170 ،1383 قرائتی، روحیه هدایت گریز انسان است. (
  طهارت

) طهـارت از   41مائده/ » ( اُولئک الَّذینَ لَم یرِد اللّه اَنْ یطَهرَ قُلُوبهم «  و  )53احزاب / » ( اَطْهرُ لقُلُوبِکُم و قُلُوبِهِنَّ ذلکُم «  در آیات  
اشـد، هـر   ها پاك بماند؛ چرا که اگـر ظـرف قلـب، سـالم و پـاك ب      حاالت ارادي قلب، ذکر شده است. قلب باید اراده کند که از پلیدي

 تواند به حیات حقیقی برسد. خیري در آن جاي دارد و می

  ابتالء، امتحان و تمحیص
) و تمحـیص   154) ، ابتالء ( آل عمران /  3از حاالت ارادي دیگر قلب که قرآن کریم به آن اشاره می فرماید، امتحان ( حجرات / 

)  این سه عبارت در مورد  210و  204   ،1375 اصفهانى، ) ( راغب 241  ،1377 قرشى، ؛128 ،1375 ) است. ( بستانى، 154( آل عمران / 
چیزي صدق می کند که اراده انجام یا ترك فعلی را داشته باشد. در آیـات مبـارك الهـی، بـه ایـن دلیـل قلـب، مـورد امتحـان، ابـتالء و           

  را داشته باشد.  تمحیص قرار می گیرد، که اراده هر عملی از او سر می زند؛ و قلب سالم می تواند ظرفیت امتحان، ابتالء و تمحیص
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  تألیف و انس یافتن  
ـ «در آیات شریف قرآن از جمله آیه چنان که   (آل » اًواذْکُرُوا نعمۀَ اللّه علَیکُم اذْ کُنْتُم اَعداء فَاَلَّف بینَ قُلُوبِکُم فَاَصبحتُم بِنعمته اخْوان

بیـنَهم إِنَّـه     ما فی الْأَرضِ جمیعاً ما أَلَّفْت بینَ قُلُوبِهِم و لکنَّ اللَّه أَلَّـف   بینَ قُلُوبِهِم لَو أَنْفَقْت  أَلَّفو « :اي که می فرمایـد ) و آیه103عمران / 

زیزٌ حعاسـت و در مـورد   ن ) آمده است. تألیف، انس یافتن و انس گرفتن با دیگران کار قلب سالم و از حاالت ارادي آ 63انفال/» ( کیم
اند و شایستگی امور نیک از جمله داشتن انـس و الفـت    کند که به دلیل باور توحید و پذیرش ایمان به حیات دل رسیده منین صدق میمؤ

  نسبت به یکدیگر را دارند.
مثبـت و منفـی و    توان گرفت این که همـه حـاالت قلـب از قبیـل حـاالت انفعـالی       اي که از بیان حاالت قلب در این بخش می نتیجه

ثیر این دهد تحت تأ بک زندگی او را شکل میهمچنین حاالت ارادي بیانگر این است که رفتارها و عملکردهاي انسان در زندگی که س
  نماید. حاالت قلبی بروز می

  زندگی سبک بر قلب سالمت تأثیر و نقش -7
 از نگریستن، ژرف و تدبر برگزیدن، را عقلی روش امور، درك و فهمیدن گردید، ذکر پیشین بخش در که قلب حاالت به توجه با

   .) 46/ حج ؛179/ اعراف( است قلب هاي کار و وظایف
 مـرگ  سـوي  بـه  نهایـت  در و بیمـاري  سمت به بگیرد فاصله سالمت از که مقدار هر قلب و است حیات داراي است، سالم که قلبی

 تشـخیص  را شـود مـی  عرضـه  او به که هدایتی و صحیح راه تا بیندیشد انسان که است این قلب، سالمتی و حیات هاينشانه اولین. رودمی
 مکـارم ( اسـت  مثبـت  هـاى  جنبـه  تمـام  در انسـان  پیشـرفت  و تکامـل  یعنـى مقصـود؛   سوى به راهیابى ،»هدایت« از منظور و. بپذیرد و دهد

   .) 318 ،1374 شیرازي،
 سـخن  زیسـتن،  چگـونگی  از وقتـی  عبـارتی  بـه  دهد؛می شکل دنیا در را انسان زندگی متن که است مسائلی به ناظر زندگی، سبک

 و سـبک  گسـتره  جهـت،  همـین  به و گیردمی قرار توجه مورد است، مواجه آن با زندگی متن در انسان که را مواردي همه شود،می گفته
 اثر بر  افراد،) 17 ، 1392 امینی، پور( شود می شامل را طبیعت و جامعه خانواده، خود، خدا، با انسان رفتار از وسیعی عرصه زندگی، شیوه

 عکـس  چـه  بگوینـد،  چه بخورند، چه که این مانند دهند؛می بروز خود از خاصی رفتارهاي افعال، انجام براي قلب قصد و قلبی باورهاي
  .)196 ،1382 یزدي، مصباح... ( و دهند نشان خود از العملی

 زنـدگى . قلبـى  زنـدگى  و مـرگ  دیگرى و جسمی زندگى و مرگ یکى دارد؛ نیز زندگى دو دارد، مرگ دو که گونه همان انسان
 او سرشـار  وجـدان  بلوغ جایگاه و احساسات عواطف، مرکز آدمى، انسانیت پایگاه دل، که چرا است؛ او قلبى زندگى همان انسان واقعى
 دادن انجـام  بـه  و مانـد  مى باقى زنده نیفتد،پست  هاىمندي عالقه دام در و باشد نداشته تمایل پست هاى خواسته به قلب که هنگامى. است

ل  بـه  ،است نیکى خواستار همه، براى دارد، مى دوست را هاانسان همه آورد،می روي نیک و شایسته کارهاى ر  و تأمـو دنیـا  کـار  در تـدب 
 انسـان،  قلـب  که زمانی .است خاشع و فروتن پروردگار، برابر در و گیرد، مى عبرت آن تغییرات و روزگار گذشت از پردازد، مى آخرت

 شـدن  آشـکار  بـراى  اصـلى  جایگـاه  چراکـه  رود؛ مـی  دسـت  از او فطـرت  روشـنایى  و شده، دگرگون او انسانیت کند، پیدا باطل به میل
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 در: شَـهِید  هو و السمع أَلْقَى أَو قَلْب لَه کانَ لمنْ  لَذکْرى ذلک فی إِنَّ«: است قلب همان دین، هاى پایه یافتن تمرکز و فطرت هاى روشنایی
  .)47- 45 ،1387 حکیمى،) ( 36/ ق(» باشد داشته زنده دلى و باشد دلحبصا که کس آن براى است یادآوري ،) قرآن(  سخن این

 سـوي  بـه  هـدایت  پـذیرش  در را انسـان  حقیقـی  حیـات  واقع در) 24 /انفال( »...استَجیبوا للَّه و للرَّسولِ إِذا دعاکُم لما یحییکُم... « آیه
 اسـت  حکـیم  پروردگـار  برابـر  در معصـیت  و طغیـان  سرکشـی،  اثر بر هم قلب موت و) 602 ، 1382 یزدي، مصباح( کندمی بیان توحید،

 و قـوت . شود دیگرى پیدایش سبب خود نوبه به تواندمى کدام هر و دارند متقابل تأثیر یکدیگر در قلب و عمل .)174 ،1387 حکیمى،(
 و اسـت  مـؤثر  باور تضعیف یا رشد و تقویت بر هم عمل ضعف و قوت و دارد تأثیر انسان، عمل بر مستقیم طور به قلبی، باورهاي ضعف

 در پـژوهش،  موضـوع  به توجه با که دهدمی جهت را است عملکردها و باورها از برآیندي که را فرد زندگی سبک و شیوه آن، دنبال به
  گردد.می اکتفا زندگی سبک بر قلب سالمتی تأثیر بیان به بخش این

 داننـد،  می ترمهم خیلی را ها زنده قلب مرگ رادمردان،« :دفرمایمی بیان )حضرت علی (علیه السالم متقین، خطبه در که طورهمان   
 و عاقـل  زاهـد،  افـرادي  کـه  خـود،  امـا  نـه؛  را بـاطنی  مـرگ  ولـی  ؛شـمرند  می مهم را ظاهري مرگ دنیا اهل که بینند می آزاده مردان این

 عبودیـت  اعالي مرتبه و تقوا با و حکیم انسان بینش این .»دانند.. می جسمشان مرگ از ترمهم را دنیا اهل هاي زنده قلب مرگ اند، حکیم
 قومـاً  إنّ و العبیـد؛  عبـادة  فتلـک  رهبۀً اهللا عبدوا قوماً إنّ و التّجار؛ عبادة فتلک رغبۀً اهللا عبدوا قوماً إنّ«؛ است زندگی معناي حقیقت و

  .)120 ، 1388 آملی، جوادي( األحرار... عبادة فتلک شکراً اهللا عبدوا
ا  کننـد؛  مـی  زنـدگی  دنیـا  در«: فرمایـد  مـی  انـد، رسـیده  حقیقـی  حیات به که گروه این وصف در حضرت را دنیـوي  امـور  و دنیـا  امـ 

 پیشـی  همـه  از هـا  زشـتی  تـرك  در و کننـد مـی  زنـدگی  بصـیرت  و آگـاهی  بـا ندارند،  را) خداپرستان غیر( دیگران آلودگی پرستند. نمی
 اجسـاد  و هـا  بدن مرگ که نگرند می را دنیا اهل اند. آخرت اهل میان گویا که است حرکت و تالش در اي گونه به هایشان بدن گیرند. می
 فکـانوا  أهلهـا؛  من لیسوا و الدنیا أهل من قوماً کانوا« :اسـت  زندگان هاي دل مرگ آنان نزد مرگ، ترین بزرگ اما شمارند؛ می بزرگ را

 یعظّمـون  الـدنیا  أهل یرون و اآلخرة أهل ظهرانی بین أبدانهم تقلب. یحذرون ما فیها بادروا و یبصرون بما فیها عملوا منها لیس کمن فیها

  .) 605 ، 1389 آملی، جوادي( »أحیائهم قلوب لموت إعظاماً أشد هم و أجسادهم موت
 امـا  ؛دارند مادي حیات که افراد از اي عده که نمایند ثابت که آن براي و داند می زنده را آگاه جان ،)السالم علیه( علی متقیان موالي

 در ؛[.....]هسـتند  توجهبی خود قلب مرگ به ولی دارند؛ اعتنا خیلی جسدشان موت به اینان«: فرماید می  شوند می محسوب مردگان جزء
 را ظاهري حیات و بمیرد جسم اگر ولی است؛ محروم ابد سعادت از بمیرد، که دلی چون است، بدن مرگ از تر مهم دل مرگ که حالی

 واقع، در)؛ 605 ، 1387 همان،( »شود می منتقل دیگر عالم به عالمی از زیرانیست؛  بین در ناکامی هرگز کند، رها باید که چنان کند، رها
 ارمغـان  بـه  را خـود  بـا  متناسـب  بیرونـی  رفتار و زندگی سبک ،بگیرد شکل توحیدگرایانه بینی جهان پایه بر قلب در مثبت تحوالت وقتی

 روحـی  هـاي  ویژگـی  طبـق  کس هر: شَاکلَته علَی یعملُ کُلٌّ«: فرماید می قرآن آید.می پدید سالم قلب در مثبت، تحوالت این و آورد می
    .شودمی همان با متناسب نیز آن خارجی عملکرد و رفتار باشد، مادي بینی جهان اگر آن، برخالف .)84/ اسراء(» کند می عمل خود
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 به هم با همیشه خلق، و خلق لماتک«: نویسدمی غزالی ابوحامد .)243و244 ، 1394 یزدي، مصباح( است قلب اخالق، تأثیر منشأ   
 شـکل  خلـق،  از منظـور  بنـابراین ؛ اسـت  بـاطن  خـوش  و ظاهر خوش یعنی ؛الخلق  و الخلق حسن فالن : شودمی گفته مثال روند؛ می کار

 رفتارهـا  و افعـال  آن سبب به که نفس در راسخ حالتی و هیات از است عبارت خلق باطنی، چهره و صورت خلق، از مراد و است ظاهري
 سـر  شـرعی  و عقل پسندیده رفتارهاي و افعال خوي، و هیئت آن از اگر حال. زندمی سر نفس از ملتأ و فکر به احتیاج بدون و راحتی به

 ري محمدي( »است ناپسند و بد خوي یا سیئ آن سرزند ناپسند و زشت افعال اگر و نامندمی) نیک خوي یا( حسن خلق را هیئت آن زند
 تالش یا کنجکاوي حس نشود مشغول چیزي به قلب تا ؛ به طوري کهاست قلب هم رفتار گونه هر در تغییر مبدأ .)1525 ، 1377 شهري،

 شخصـى  گیـرد؛  مـى  سرچشمه او درونى صفات از معموال انسان اعمال که چرا)  33 ،1391 شریفی،( شود. نمی فعال آن به رسیدن براي
 کـه  است طبیعى آورد،می در خود رنگ به را او فکر و روح کند، رسوخ او قلب در قبیل، این از مواردي و  تکبر حسد، کینه، بخل، که

 او عمـل،  در دارد، اسـتقرار  قلـبش  در که توز کینه فرد ورزي کینه خوي مثال، طور به گردد؛می درونی صفت آن با متناسب نیز اعمالش
 و نشسـت  نحـوه  گفـتن،  سـخن  رفـتن،  راه ،)35/  غـافر ( »متکبـر  قلـب  کل«است:  قلبی حاالت از که تکبر همچنین و گذاردنمى آرام را

 مصـباح ( کنـد مـی  صـدق  بـد،  و خـوب  اخالقـى  صفات تمام مورد در امر، این و دارند، تکبر رنگ متکبر، افراد حاالت همه و برخاست
   .)243و244 ،1394 یزدي،

 و دنیا حیات که میزانی به و کندنمی درك را حقایق بنابراین گردد؛می نابینا دلش چشم و شودمی بیمار باشد، نداشته ایمان که قلبی
 ،شـود مـی  ابلـیس  امـن  خانـه  قلب، ترتیب، این به و) 246 ،1388 میرزایی،( گیردمی فاصله دل حیات از پذیرد، می را آن طبیعی فرهنگ
-مـی  قـرار  کذب جاي به را صدق و باطل جاي به را حق زیبا، کردن زشت و زشت دادن نشان زیبا با و کنندمی وسوسه آن در شیاطین،

 شـیطانی  او، قلـب  مـرگ  تـأثیر  تحت کردار و اعمال و رود می مرگ و زوال به رو اي، خورده فریب شخص چنین قلب سرانجام، دهند.
  .گرددمی

 فضـائل  قلب، صحیح هدایت و پرورش تربیت، با که است شده امر این صرف الهى، اولیاي و انبیا هاىتالش بیشترین دلیل، همین به
 تعبیـر . شوند اصالح هستند، اخالقى صفات تراوش که اعمال تا برسانند اقل حد به را رذائل و دهند پرورش جامعه فرد فرد در را اخالقى

 جهت نشانگر اعمال، روایات، به توجه با .)30 ،1392 زاده، طاهر( دارد معنى همین به اشاره نیز مجید قرآن از متعددي آیات در تزکیه به
 قلـب  شـعار  را تقـوي  کـه  کسی: قلبه التقوي اشعر من هدي«: اندفرموده مورد این در) السالم علیه( علی حضرت است؛ افراد قلب هدایتی

 در آن جایگـاه  که بینش از زندگی عرصه در تالش گونه هر گفت توانمی .)193 ،تابی خوانساري،(» است شده هدایت داده، قرار خود
  .)246 ،1385 آملی، جوادي( گیردمی مشی خط است، قلب

 سـبک  و دهـد مـی  جهـت  زنـدگی  در او عملکرد به گیرد،می شکل قلب، درون که فرد هر قلبی اعتقادات و باورها میزان نتیجه در 
 عمـل،  قلـب،  در ثبات و تعلیم براي چه اگر. کند پیدا ظهور عمل در که است آن قلبی درك ثمره. نماید می خویش تابع را فرد زندگی

 پیـک،  ره( کنـد  کمـک  را قلـب  عمـل،  بعـد،  مرتبـه  بـراي  کـه  آن ، هر چنداست عمل بر مقدم قلب، سطح، هر در اما کند؛ می مساعدت
1389، 33(.   
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 عقاید، از اينشانه زندگی، محیط در افراد، رفتار و عمل شیوه است، او قلب در انسان، رفتاري تغییرات و تمایالت مبدأ که جاآن از
 بینیجهان. است) بینیجهان( قلبی باورهاي نوع از متأثر اي، جامعه و فرد هر زندگی سبک. است هاآن قلبی هاي عالقه و ها ارزش باورها،

 الهـی،  بینـی جهان که طور همان آورند؛ می پدید را خاصی زندگی سبک طبیعی، طور به محورانه، سود و گرایانه لذت هاي ارزش و مادي
 نهـایی  هـدف  را متعـال  خداونـد  بـه  تقرب که کسی،دهند می شکل را زندگی از خاصی سبک محور، سعادت و گرایانه کمال هاي ارزش

 آراسـتگی  گفـتن،  سـخن  خـوراك،  بهداشـت،  تحصـیل،  کـار،  و کسـب  عبـادت،  و نماز قبیل از خود، زندگی شئون همه بیند، می خود
 و 33 ،1391 شـریفی، ( بخشـد مـی  الهـی  رنگ خود، زندگی جزئیات به که معنا این به دهد؛ می قرار هدف این مسیر در را....  و ظاهري

34(.  
 ایـن  و اسـت  شده ذکر) 2/ انفال(» ... إِنَّما الْمؤْمنُونَ الَّذینَ إِذا ذُکرَ اللَّه وجِلَت قُلُوبهم« آیه در صفت پنج مؤمنین، صفات همه میان از
 تقـوا،  بـراى  را نفـس  آن، داشـتن  که است صفاتى است، ایمان حقیقت  و نیک صفات تمامى داشتن مستلزم آن داشتن که هستند صفاتى
 زیـاد  -2 خـدا،  ذکر هنگام در دل لرزش و ترسیدن -1: از است عبارت صفات آن و سازد مى آماده خدا رسول از اطاعت و خدا اطاعت

 اول صفت سه. است فرموده روزى خدا که چهآن از انفاق -5 نماز، داشتن پا به -4 توکل، -3 خدا، آیات شنیدن اثر در قلبی ایمان شدن
 نـور  کـه ایـن  دلیـل  بـه  اسـت.  شده طبیعى و واقعى ترتیب رعایت هاآن بیان در که است جوارح اعمال از دیگر صفت دو و قلب اعمال از

 ایمـان  از قلب پذیري تأثیر همان که اول صفت. برسد کمال حد به تا دارد افزایش به رو چنان هم و شود مى تابیده دل در تدریج به ایمان
 وجِلَـت  اللَّـه  ذُکرَ إِذا الَّذینَ الْمؤْمنُونَ ِنَّماا« جمله و خدا، ذکر هنگام در دل لرزش و ترس از است عبارت است، توحید به آن قلبی باور و

مه11 و 10 ،1374 طباطبایی،( است آن به اشاره »قُلُوب(.  

 اجعل و اإلیمان أکمل بإیمانی بلّغ«: است نموده بیان چنین را انسان حقیقی حیات االخالق، مکارم دعاي در )السالم علیه( سجاد امام

 و بـالکبر  التبتلینّـی  و... له خلقتنی فیما أیامی استفرغ و... األعمال أحسن إلی بعملی و النیات أحسن إلی بنیتی انته و الیقین أفضل یقینی

 لطـف  با پروردگارا،: الفخر من اعصمنی و األخالق معالی لی وهب... الخیر یدي علی للناس اجر و بالعجب عبادتی التفسد و لک عبدنی
 از کـه  فاسـدي  عمل هر انتهایت، بی قدرت با و دار مصون انحراف، گزند از پایانت بی رحمت با را یقینم و گردان نیکو را نیتم خودت،

 داراي و اشـتباه  قلبـی  بـاور  و نیـت  کـه،  این به علم با امام دعا، از بخش این در) 1388 السالم، علیه سجاد امام( »بفرما اصالح زده، سر من
 قلبـی  یقین و نیت که عمل منشأ به فاسد، عمل از صیانت درخواست از قبل گردد،می فاسد عمل انجام موجب توحیدي، مسیر از انحراف

  .فرمایند می اشاره است
 زنـدگی،  در هدفـداري  اعمـال،  تـرین  عالی نیت، نیکوترین هستی، حقیقت به یقین مرتبه برترین ایمان، بلوغ و کمال که این دلیل به
 عـزّت  داشـتن  و اخالقـی  فضـایل  و اوصـاف  بـه  آراسـتگی  مردم، به رساندن خیر خودخواهی، و عجب از اجتناب غرور، و کبر از دوري
 این وجود با زندگی سیر. است ضروري و الزم است، قلب حیات که حیات مرتبه برترین به رسیدن براي که است صفاتی جمله از نفس،

   .)170 و 169 ،1389 آملی، جوادي( یابد می ارزشی جنبه قلب، در صفات
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 دهـد  قرار زیستن چگونه نحوه زمینه در )السالم علیه( معصوم امام علم و قرآن هايخطاب معرض در را خود قلب بتواند فرد هر اگر
   .بگیرد کار به را کردن زندگی از صحیح ايشیوه آن، تبع به همچنین برسد قلب حیات به تواندمی  و است مندبهره قلب سالمت از

 انسـانی  هـر  و است علم از یافته الهام عمل منشأ و عمل، با هماهنگ علم مبدأ است، قلب حیات و سالمتی همان که حیات، حقیقت
 ،1385 همـان، ( اسـت  تـر  قـوي  او حیـات  باشـد،  نیرومندتر او در آگاهی و تالش همبستگی و عمل که میزان هر به علم هماهنگی این که

 فـردي،  هـاي عرصـه  همه در را او اعمال بخشیده، حیات را آن و دوانیده جانش و قلب در ریشه ایمان، که مؤمنی قلب عبارتی، به؛ )245
 بـراي  او برگزیـده  شـیوه  نشـانگر  که بخشد می ایمانی بوي و رنگ شوق، سر از و اجبار بدون زندگی...  و فرهنگی اقتصادي، اجتماعی،

 جهـت  در کـه  خداسـت  بـه  ایمـان  و اندیشـه  مبنـاي  بر انسان حقیقی حیات. است متعال خداوند به ایمان نور به دل سالمت اثر در زندگی
 عمـلَ  مـن «: است داده وعده آن به را مؤمنان متعال، خداوند که است اي طیبه حیات همان این و است گرفته قرار متعالی و منطقی هدف

 پـس  باشـد،  ایمـان  اهـل  کـه  حالی در ؛دهد انجام صالح عمل زن و مرد از هرکس :طَیبۀ حیاةً فَلَنُحیِینَّه مؤمن وهو اُنثی أو ذَکَرٍ من صالحاً
   .)174 و 173 ،1389 همان،( )97/ نحل( »پاکیزه زندگانی به داریم زنده را او البته

  :گرددمی ارائه مختصري شرح با زندگی سبک بر دل حیات اثر بارز مصادیق از هایینمونه به بخش این ادامه در
   الهی فرامین با هماهنگ زندگی

 عظمـت  عنـوان  بـه  را خـدا  که کسانی. دهدمی الهی جهت او زیستن نحوه به است او قلب سالمتی حاصل که انسان الهی بینی جهان
  .یابندمی حال تغییر خدا یاد هنگام به معرفتشان درجه به بسته دارد وجود دلشان در معرفت این و شناسندمی نهایت بی

 بـه  فقط توکلش خود، زندگی مراحل همه در و داندمی خدا اذن به را عالم در سکونی و حرکت هر بشناسد دل به را خدا که کسی
 اقامه کند،می تواضع خدا اولیاي مقابل در نماید، می خضوع اظهار مادر و پدر مقابل در الهی اوامر طبق کند،می اطاعت را خدا است، او

   .)65 ، 1382  یزدي، مصباح... (و کندمی انفاق و نماز
 خداونـد  که را هاییدستورالعمل میدارد؛ وا زندگی مسیر در پروردگار اطاعت به را او قلبش نور شود زنده خدا یاد به انسان دل اگر

 انسـان  بـه  و اسـت  الهی زندگی همان که است زندگی از روشی و مشی کننده تعیین واقع در فرموده تعیین خویش طاعت عنوان به متعال
 أَال ...« آرامـش  اهل باشد داشته الهی زندگی و باشد رسیده ارزشی باورهاي به که فردي هر. دهدمی الهی جهت کردن زندگی شیوه  در

  .است دیگر خوبی و خیر هر... و خوشرفتاري خدا، بندگان از دستگیري مهربانی، عدالت، ،) 28/  رعد( »الْقُلُوب تَطْمئنُّ اللَّه بِذکْرِ
 قلـب  سالمتی به وابسته آخرت در حیات. شودمی مندبهره آن از نیز آخرت در برسد حیات به و شود فعال و سالم قلب، دنیا در اگر

 همـین  در یعنـی  بخشـد؛ مـی  الهـی  رنـگ  را فـرد  زندگی باشد زنده نتیجه، در و سالم حقیقت نور به قلب اگر که ايگونه به است دنیا در
 کـه  زنـدگی  ظـواهر  گذشـت  زنـدگی  سبک تشریح در که طورهمان. باشد الهی اوامر با منطبق که گزیندمی بر را ايشیوه مادي زندگی
  .کندمی تعیین را افراد زندگی شیوه و سبک است، قلبی باورهاي و ایمان  حاصل
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 را خود قلبی عقاید و ایمان حاصل انسان، که است دلیل همین به است، آخرت مزرعه دنیا، که است آمده گونهاین روایت، در اگر
 بـه  اسـت  یگانـه  خـالق  از فرمـانبري  بر خود اعتقاد همان بر مبتنی که زندگی از ايشیوه انتخاب در را اوست نهاد در بالقوه صورت به که

   ).251 ،1388 میرزایی،( نماید می برداشت آخرت در را خود کشت محصول بالطبع و کندمی بارور را هاآن ،رساندمی فعلیت
   زندگی در حقیقی آرامش

 عبـادت،  مانند دیگر عوامل از آن تبع به و قلبی ایمان از که است آرامش و اطمینان زندگی، در انسان یک روحی صفت ترینعالی
 تکامـل  بنـدگان  هـاي ویژگـی  از. گیـرد مـی  نشأت ایمان، تکامل و خدا از خوف خدا، با ارتباط زیستی، ساده و زهد توکل، تقوا، نیایش،

 متعـال  خداي و خود بین هاي حجاب وجود، تمام با صحیح قلبی اعتقاد و یقین اثر در که است این دارند سلیم قلب که متعال خداي یافته
 اذا اَلَّـذینَ «: فرماید می آنان وصف در قرآن. شوند می نگران ها مصیبت از نه و بندند می دل ها لذت به نهاند،  رسیده آرامش به و برداشته را

 متعـال  پروردگـار  بـه  توجـه  و ذکـر  انسـان،  آرامش مایه .)71 ،1387 مظهري،) (156 /بقره(» راجِعونَ الَیه انّا وِ للّه انّا قالوا مصیبۀٌ اَصابتهم
 یکتـا  خـالق  رضـایت  مراقب و پیمایدنمی را انحرافی راه خود، زندگی در شود، توحید کانون او قلب و باشد خدا یاد به انسان اگر. است

   .)42 ،1381 تبریزي، موسوي( هست خود رفتارهاي و عملکردها همه در
 تـدریس  بـه  روز آن فرداي در و شمرد بر الهی خفیه الطاف از را مصطفی  فرزند خود، دادن دست از غم و شهادت (ره) خمینی امام
 دادمـی  آرامـش  و سـکوت  فرمـان  همـه  بـه  که بود او قلبی اطمینان و ایمان نشانه امام آرامش و سکون این نیفتاده، اتفاقی گویا پرداخت،

   .)72 ،1387 مظهري،(
 سـکونش  و حرکـت  دارد، واحـد  هـم  خداسـت،  بـراي  فقـط  همتش که کسی«): لیه السالمع( صادق امام از حدیثی از برداشتی طبق

 آرامـش  و اطمینـان  بـه  انسـان  ایـن  قلـب . باشـد  آن در رب وجـه  که آن مگر کند نمی را بزرگی و کوچک کار هیچ قصد و اوست براي
   .)61 ،1389 پیک، ره) (28/  فجر( »ندارد وجود آن در اضطرابی و رسیده

  زندگی امور در تزلزل عدم
 چنـین  کنـد.  نمـى  متزلـزل  را او گرفتـارى،  و حادثـه  هـیچ  کـه  دارد جایگاهی بر تکیه واقع در دارد؛ متعال خداوند به ایمان که کسى

 در و گیـرد مـی  منشـأ  الهـى  تکلیـف  از اعمـالش  شـود،  نمـی  ایجـاد  او در اضطراب و شک که نهاده بنا معارفى پایه بر را خود امور کسى
   .)439 ،1374 طباطبایی،( شودنمی اضطراب دچار شر و خیر تشخیص

   مؤمنین با رحیم و رئوف
 متعـال  پروردگـار  بـه  قلبـی  ایمـان  اثـر  بـر  کـه  قلبی حیات بودن دارا جهت به الهی انبیاء و )آله و علیه اهللا (صلی اکرم رسول پیروان  

 »...بینَهم رحماء... « ،)27/ حدید(» ... رحمۀً و رأْفَۀً  اتَّبعوه الَّذینَ قُلُوبِ  فی جعلْنا و...« کنند؛ می رفتار رحمت و رأفت به یکدیگر با دارند
هسـتند   علیهمـا   اهللا  سـالم  مسـیح  حضـرت  و اکـرم  رسـول  قلـب  تـابع  اسـت،  حرکـت  در ساالر قافله دنبال به که اي قافله مانند و) 29/ فتح(
 در هـم  بـه  نسـبت  داشـتن  رحمـت  و رأفت و الهی اولیاي از پیروي قلبی حیات آثار از ،آیه این به توجه با .) 330 ،1384 آملی، جوادي(

   است. زنده و سالم قلب از برخاسته رفتار، نوع ایناست.  زندگی
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 و مهربـانی  با توأم و الهی اي شیوه او، زندگی شیوه آن، دنبال به و رسیده دل حیات به ،باشد الهی اولیاء تابع که قلبی ساده، بیانی به 
   .گردد می ایمان با افراد به نسبت رأفت

  خدا بندگان از دستگیري
 قلـب  حیـات  بـه  خـدا  بـه  ایمان با که انسانی است؛ سالم هايقلب صاحبان زندگی از مهمی بخش متعال خداي بندگان از دستگیري

  .داندمی زتدگی در خود وظایف از یکی جزء را عمل این است، رسیده
 در بزرگـواران  ایـن  مـنش  از مختلـف  هايمناسبت به بارها کریم قرآن است. زندگی در )ع( بیت اهل سیره و سبک آن، بارز نمونه

 یتیمـاً  و مسکیناً حبه  على  الطَّعام  یطْعمونَ و«: انسان سوره در )السالم علیه( علی حضرت خانواده انفاق جمله از ؛کندمی یاد زندگی نحوه

269 ،1391 آملی، جوادي) ( 8/ دهر(» أَسیراً و(.   
 بـا  تـو  ثواب که دهدمی ندا او به متعال خداوند برآورد، را دیگر مسلمان حاجت که مسلمانی هر«: ) فرمودندالسالم علیه( صادق امام

 مـرمن  بـرادر  حاجـت  بـرآوردن  بـراي  کـه  مؤمنی هر« :فرمودند دیگر روایتی در و »شومنمی راضی تو براي بهشت از کمتر به و است من
 »دهـد مـی  او به بهشت در درجه یک و کندمی کم او از گناه یک و نویسدمی ثواب یک قدمی هر براي متعال خداوند ،بردارد گام خود

 بـه  خـدا  بنـدگان  از دستگیري زمینه، این در )ع(معصومین روایات و کریم قرآن آیات مخاطبین به توجه با .)485 ،1382 یزدي، مصباح(
 را دیگـران  نیـاز  برآوردن و اندیافته دل حیات و دارند سلیم قلبی متعال، پروردگار به ایمان واسطه به که است شده داده نسبت هاییانسان

  .دانندمی خود زندگی امور از جزئی
  خواهی عدالت و مداري حق

 ایـن  از یکـی  کنـد. مـی  ایجـاب  را اسـالم  معیـار  بـر  اجتمـاعی  و فردي اعمال تطبیق است، توحید به قلبی اعتقاد همان که دل حیات 
 آملـی،  جـوادي ( اسـت  انسـانی  کمال از عدالت، .)392 ،1374 طباطبایی،( است خواهی عدالت پایه بر زندگی سبک دادن قرار معیارها،

 بـه  عمـل . اسـت  عـدالت  اصـل  بـه  دل سـالمتی  قوام)  439 ،همان( است فطرت مقتضاي داشتن، عدالت و بودن محورحقو )  66 ،1388
 بـه  نسبت فردي  حیات در از جمله امور همه در عدالت .)58/ نساء( است مسلمان الهی تکالیف ترینمهم از اجتماعی زندگی در عدالت

 همـان، ) (35/ اسـراء ( باید اجرا گردد خود نوعان هم مقابل در اجتماعی زندگی در و خانواده اعضاء مورد در خانوادگی حیات در خود،
 قـرار  خـود  زندگی سبک سرلوحه زندگی هايعرصه همه در را حق و عدالت است، توحیدي بینی جهان داراي که فردي .)194 ،1389

 و هـا تمایـل  ایـن  از برآمده رفتار و گزیندبرمی آگاهانه را مدارحق ايشیوه خویش، الهی هايمنديعالقه و هاترجیح پی در فرد. دهدمی
   ).281 ،1381 همان،( کنند می حرکت عدالت، مسیر در باشند، داشته سلیم قلب که کسانی. گیردمی شکل زنده، هايقلب در هاترجیح

  زیستی ساده و زهد
 تَأْسـوا  لکَیال « آیـه . است آخرت منازل سوي به حرکت و دنیا از کندن دل از عبارت معنوي، و اخالقی فضیلت یک عنوان به زهد 

 دو بـا  کـه  اسـت  قلبـی  امـر  یـک  زهـد،  کـه  شـود می استفاده آیه این از. دارد اشاره زهد حقیقی معناي به )23/ حدید(...»  فاتَکُم ما  على
-سـاده  .) 626 ،1387 کنـی،  مهدوي( شودمی شناخته هاداده به نسبت خوشحالی عدم و هارفته دست از به نسبت تأسف عدم خصوصیت

 خود دل از را دنیا حب که کسی .)39 ،1388 آملی، جوادي( دارد ايکننده تعیین سهم زندگی، مسیر در حرکت گیريجهت در زیستی
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 سـراي  بـراي  آمـادگی  زنـدگی،  در او سـعی  همـه  و کنـد مـی  پیدا گرایش توحید سمت به او قلب کند، رها را دنیایی لذات و کند بیرون
 و حکمـت  خداونـد  کنـد،  پیشـه  زهد دنیا در کس هر« :اندفرموده) آله و علیه اهللا (صلی اسالم پیامبر .)249 ،1392 تهرانی،( است آخرت
 زهـد،  کـالم،  ایـن  در». رسـاند می دارالسالم به سالم دنیا از را او و نمایدمی گویا حکمت به را زبانش ،سازدمی وارد قلبش در را بصیرت

 یعنـی  حقیقـی  حیات به که کند پیشه زهد خود زندگی طول  در تواندمی کسی. است آمیخته هم در را قلب سالمت و شناخت حکمت،
  .)630 ،1387 کنی، مهدوي( باشد یکسان برایش او زندگی در چیزي نبودن یا بودن تا باشد رسیده سلیم قلب

  نیکو رفتار
 اثر او دل و جان بر) ع( معصومین هايتوصیه همچنین و متعال پروردگار کالم که باشد خوشرفتار حقیقی، معناي به تواندمی فردي 
 کـردار  و خُلـق  اسـاس  بـر  زندگی در را خود رفتاري شیوه و سبک شخصی چنین است؛ سالم هايقلب کار اثرپذیري، این و باشد کرده
 کـه  اسـت  شـده  روایـت  )آلـه  و علیـه  اللّـه  صلّى( اکرم رسول از ،)22/ رعد( »...السیئَۀَ بِالْحسنَۀِ یدرؤُنَ و« آیه مورد در. دهدمی قرار نیکو

 نـابود  و محـو  را آن زشـتی  کـه  آور جا به نیک کار و خیر عمل درنگبی شدى مرتکب گناهى چهچنان« :فرمود جبلمعاذبن به حضرت
 ننماید مثل به عمل ،کرد بهره بى حقى از را اواگر ،دهد پاسخ  خوشرفتارى و نیکى به نمود آزار را او کسى چهچنان شده گفته نیز و »کند

 83/ بقره» (حسناً للنَّاسِ قُولُوا و« آیه تفسیر در .)209 ،1404 همدانی، حسینی( بگذرد و کند عفو نمود ستم و ظلم او به در صورتی که و
 باشـند؛  مخالفـان  از یـا  و ایمان اهل از چه نمائید، رفتار و صحبت نیکو مردمان با که است شده روایت )السالم علیه( صادق حضرت از ،)

 وسـیله  ایـن  بـه  که ، شایسته استایمان سوى به آنان جلب و مدارا لحاظ به نیز مخالفان با و ،ایمان اهل با  خوشرفتارى و روئى گشاده زیرا
   ).232 ،همان( داریدمی  ایمن آنان آزارهاى و شرور از را مؤمنان رسای و خود

 روش و سـیره  سـرانجام،  و نوشتار رفتار، گفتار، ،بگیرد جاي آن در پروردگار آفرینآرامش پیام و شود خدا امن حرم قلب، هرگاه
 علـیهم ( معصـوم  امامـان  پیـامبران،  همه که چنان زند؛نمی سر توحیدي، آثار جز دلی، چنین از زیرا شد؛ خواهد الهی دلی، صاحب چنین

  .هستند و بوده چنین ایشان، پیروان و )السالم
 إِنَّمـا « و ) 35/ حـج ( »....قُلُـوبهم   وجِلَـت  اللَّه ذُکرَ إِذا الَّذینَ« ی ماننـد آیات در که ، و ... جهاد ایثار، انفاق، نماز، اقامه جمله از صفاتی

 قلبی اعتقادات و ها دیدگاه ها، انگیزه از برخاسته انسان، رفتار که است آن نشانگر ،شودمی ذکر مؤمنین براي....   و )2/انفال(» ... الْمؤْمنُونَ
 قـرار  زنـدگی  صـحیح  مسـیر  در تـا  کنـد  نهادینـه  خود قلب در را الهی اعتقادات بکوشد باید انسان بنابراین ؛)272 ،1383 قرائتی،( اوست
  .بگیرد
 دارد فرد در قلبی و درونی منشأ است، رفتارها از ايمجموعه از گرفته شکل که زندگی سبک گفت، باید که این مبحث این نتیجه 

 کـه  میزانـی  هـر  بـه  است؛ قلب ها،بازتاب این  منشأ. است او هویت و شخصیت نشانگر فرد، هر رفتار که چرا است؛ فرد هویت بازتاب و
 الهی و ایمانی هویت ،اشزندگی شیوه به سالم دل این و است ترسالم و ترزنده او دل کند، روشن ایمان، نور به بیشتر را خویش دل ،فرد
  .بخشد می

  
   نتیجه
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گیرد، به عملکـرد او در  درون قلب، شکل میمیزان باورها و اعتقادات قلبی هر فرد که که است این  پژوهش حاضرنتیجه حاصل از 
نماید. ثمره درك قلبی آن است که در عمل ظهور پیدا کند. اگر چه براي دهد و سبک زندگی فرد را تابع خویش میزندگی جهت می

قلـب را کمـک    براي مرتبه بعد، عمل، کند؛ اما در هر سطح، قلب مقدم بر عمل است، هر چند اعدت میتعلیم و ثبات در قلب، عمل مس
کند. همه حاالت قلب از قبیل حاالت انفعالی مثبت و منفی و همچنین حاالت ارادي بیانگر این است که رفتارها و عملکردهاي انسان در 

نماید. در روایات نیز تمـام ادراکـات انسـان بـه قلـب       ثیر این حاالت قلبی بروز میتأتحت  ،دهد زندگی که سبک زندگی او را شکل می
هـایی کـه مـتن    ها است. توضیح آن کـه مؤلفـه  قلب، منشأ اثر براي انتخاب سبک زندگی انسان شود؛ بنابراین احیاء و اماتاده مینسبت د

به میزان باورهاي قلبی افراد یا پذیرش ایمـان آنهـا بسـتگی دارد و هـر بـاور قلبـی، یـک نـوع سـبک زنـدگی            ،دهدزندگى را تشکیل می
  دارد.را به دنبال متناسب با خود، 

بـروز و ظهـور حـاالت قلبـی      اسـت. قلب، جهت دهنده نوع گفتار، رفتار و عملکرد اعضا است که بیان کننده سبک زنـدگی افـراد   
کند. هر حرکت انسان چه در جهت رشد و کمال و چه در جهت سقوط و نابودي او، ریشـه در  موجبات هدایت و گمراهی را فراهم می

 آید.رخ ندهد، هیچ تغییري در او به وجود نمی تا تغییري در قلب انساناي آن دارد و هقلب او و گرایش

باعـث   رسد و عدم معرفت حق و نداشتن باور قلبی به توحیـد به حیات می  دارد؛ بنابراینشناسد و باور معارف الهی را می قلب سلیم
 جهت خود سوق دهد و هم رنگ خود نماید. تواند در. هر یک از این دو نوع باور، سبک زندگی انسان را میشودمرگ قلب می

-باید ویژگی راي ایجاد هر تغییري در قلب نخستاست قلب او را تغییر داد و بین تغییري در انسان ابتدا الزم تربراي ایجاد کوچک

 حقـایق،  از نادرسـت  یـا  صـحیح  شـناخت  و درك از بعـد  انسـان،  قلـب  ها و شرایط قلب را شناخت و قواعد اثر گذار آن را درك کرد.
 سوي به قلب سقوط یا حیات و سالمتی سوي به قلب رشد موجب ترتیب، این به و دهدمی بروز خود از عمل در را پست یا عالی صفات
  .است تأثیرگذار افراد زندگی سبک بر قلب، موت و حیات جهت دو هر که شود می مرگ
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