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چکیده

آفات قلب از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

قلب یک منب معرفتی و جایگاه عواطف و احساسـات و ایمـان اسـت .ایـن منبـ
ممکن است دچار آفت شود .مـا در ایـن پـژوهش بـر آنـیم کـه از دیـدگاه آیتاللـه
جوادی آملی این مسأله را مورد بررسی قرار دهیم .برای ایـن هـدف ابتـدا معنـای
لغوی و اصطالحی قلب و آنچه در این ارتباب است و ماهیـت قلـب در قـرآن ،بـه
کارکردهای قلب و ابعادی را که شامل خواهد شد پرداختـه و آفـات قلـب را مـورد
بززسی قرار داده .در نتیجه آنکه در قلب آفاتی ایجاد میشود و عواملی بـه وجـود
آورنده آنها ،حجاب قلب ،ختم قلب وقساوت قلب میباشد هر یک از مـوارد فـوق
نیز خود عوامل ایجاد کنندهای دارند که در لسان قرآن ،آیتالله جوادی آملـی آن
را به تفسیر کشاندهاند .در حالی که قلب حالتی روحانی داشته که هم بیمار و هـم
میتواند سالم باشد.
کلیدواژهها :قلب معنوی و روحانی ،آفت قلب ،ختم ،قساوت ،حجاب.
مقدمه

قلب ،روح و جان جایگاه عواطف و احساسات میباشد.این منب نیز به علت حساسـیت و اهمیـت
خاصی که دارد دچار آفاتی خواهد شـد .گـرایش قلـب همـواره بـه سـوی فطـرت طبیعـی خـویش
میباشد که فطرت پاک خداجویی است تا زمانی که میل به عواملی سبب آفتهایی در آن شود .این
عوامل نه تنها سبب بیماری روحانی قلب میشود بلکه جسم وی را نیز متأثر خواهد کرد .آفاتی که
به ختم و مهر قلب منجر میشود.
قلب یکی از موضوعات محوری است که دانستن آفات آن یکی از بایستههای نظریه پـردازی
است و آیتالله جوادی آملی به عنوان یک نظریه پرداز عواملی را برای آن مطرح و به مراحـل اثـر
گذاری آن بر روی قلب پرداخته است.ضرورت بررسی آن راه جلوگیری ازآن را نیز به دنبال دارد.
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برای یافتن پاسخ به اینکه آفات قلب چیست مراحل پیش رو ضروری است:
1ـ معنی لغوی و اصطالحی و واژگان مترادف قلب
2ـ ماهیت قلب در قرآن
1ـ کارکردهای قلب
0ـ اقسام قلب
5ـ آفات قلب
این پژوهش پیشینه مستقیم ندارد و لی غیر مستقیم آن عبارت است از:
کتاب :در بررسی به عمل آمده ،کتبی تحت این عنوان یافت نشده ولی کتبـی هسـتند کـه در
بخش یا قسمتهایی از آن به آفات قلب و عوامـل آن پرداختـه شـده اسـت.از جملـه قلـب سـلیم
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آیتالله دستغیب که تنها در بخشی از آن به این مطلب پرداخته است.
مقاله :از میان مقاالت به مقالهای در باب قلب در قرآن و معنی آن در سایت اسالم کوییسـت
نت و مقاله ماهیت و عوامل و آثار قساوت قلب از دیدگاه قرآن نوشته طیبه دهقانپور و حجاب قلب
در قرآن و روایات نوشته فرشته کوهساری و آفات قلب از حجة االسالم حسـین انصـاریان کـه در
خصوص عرفان به این مساله نگاه کرده است.
البته در خالل تفاسیری که از آیات مربوطه آمدهوجود دارد ،در این مورد مباحثی مطرح شده
است.
آنچه سبب تمیز این پژوهش با سایر موارد شده ،نظـرات آیتاللـه جـوادی آملـی در خصـوص
قلب و آفات آن میباشد.
که نوشتار حاضر توانسته به قسمتی از این هدف دست یابد .جم آوری و بررسی نظرات استاد
در خالل آثار ایشان یکی از ویژگیهای بارز آن میباشد .در ثانی مواردی را که ایشان عاملی برای
آفت قلب شمردهاند به نظر کمی متفاوت میرسد.
معانی لغوی قلب

در بررسیهایی که از واژه قلب صورت گرفته میتوان به این موارد اشاره نمود:
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فراهیدی قلـب را بـه«برگـردان چیـزی از چیـزی» (الفراهیـدی ،بـی تـا ،ج ،5ص  /111ابـن
منظور ،بی تا ،ج ،1ص )253معنا نموده است.تعبیر دیگری که ابن منظور در ادامه آورده بـه ایـن
معنا است که « :برگرداندن از ظاهر به باطن» ( همان)
بیان دیگری نیز که بر این وجه آمده اسـت«:قلب:داللـت بـر دومعنـا دارد ،چیـزی خـالص و
شریف و بازگرداندن چیزی به چیزی دیگر یا از حالی بـه حـالی دیگـر» (همـان/طریحی،1135 ،
ج ،2ص ،103مصطفوی ،بی تا ،ج ،1ص )122که به نظر میرسد متحول شدن از حالی به حال
ً
دیگر مراد باشد .این معنا را تقریبا لغویون (صاحبان کنب لغت) بعد از اینکه ابتدا قلب را در قالـب
یک عضو صنوبری شکل در نظر گرفتهاند ،آن را برگرداندن حالتی از حالتی که وجود داشته بیان
مینمایند.
(طریحی ،ص .)102تحول و دگرگونی از جمله ویژگیهای قلب میباشـد .منقلـب شـدن از یـک
حال میتواند اثرات متفاوتی را برای فرد ایجاد نماید .البته این تحول متناسب با موقعیت و شرایط
وی بسیار قابل توجه بوده و میتواند او را در شرایط و موارد مختلف هدایت نموده تا تصمیم درست
را اتخاذ نماید.
معنای اصطالحی
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طریحی ،قلب را نیرویی که هـم شـجاعت و جـبن مـیآورد و هـم آرامـش و سـکینه مـیدانـد

اصطالحا این واژه به این معنی است که قلب« :لطیفهای ربانی و روحانی کـه بـه قلـب جسـمانی
ارتباب و تعلق دارد» (دشتی ،1135 ،ج )0به عبارتی دیگر «حقیقت انسان که حکـیم آن را نفـس
ناطقه مینامد ،و روح ،باطن آن است و نفس حیوانی ّمرکب آن همین قلب است که ادراک و علم
دارد ،و مخاطب و معاتب است و هرکجا در قرآن و سـنت از قلـب نـام بـرده شـده بـه همـین معنـا
است»( .تهاوندی ،بی تا ،ج ،2ص.)1110
راغب نیـز آن را بـه معنـای خـرد و دانـش (راغـب اصـفهانی ،ص/231هاشـمی رفسـنجانی،
َ َ ْ
َّ
 ،1131ج ،21ص/110القیومی المقری ،1013 ،ج )2آورده و میفرمایدِ « :إن ِفی ِذلـك ل ِـذکری
َ َ َْ
ِل َم ْن کان ل ُه قل ٌب  »1اگرچه گاهی آن را بر عقل اطالق نموده است .در نتیجه آنچه قلب انسـان را
1ـ ق « 11 /در این هالک تذکر است آن را که قلب (سلیم) داشته باشد».
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از دیگر موجودات متمایز مینماید علم و ادراکی است که در اثر تحولی خاص از حـالی بـه حـالی
رفته ،دارای لطافتی خاص میگردد.
ّاما نظر آخری که بر این مطلب وجود دارد ،چنین نتیجه گرفته است که«:مقصود از قلب ،در
قرآن و روایات قلب جسمانی است و به مانند برخی فالسفه یونـان و روم قـدیم ،قلـب جسـمانی را
مرکــز تعقــل و تفکــر و همچنــین منب ـ عواطــف انســانی دانســتهاند( ».آلوســی1015 ،ق ،ج،1
ص/113قرشی1012 ،ق ،ج ،2ص )12ایشان ادعا نمودهاند که طرح مغز به عنوان تعقل یا ابزار
تعقل ،ممکن است از طرف اندیشمندان علوم طبیعی به صحنه فرهنگ انسانی راه یافتـه باشـد و
مطرح بودن قلب به عنوان مرکزیت تعقـل ،از طـرف ادیـان الهـی صـورت گرفتـه باشـد( .بالغـی
نجفی1022،ق ،ج ،1ص/03طباطبایی ،بهار ،1112قلب در قرآن ،بینات ،ش.)11
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آنچه از این مطالب به دست میآید به وضوح مشخص میکند که ،قرآن کریم واژه قلب را بـه
ً
عنوان یک تکه گوشت که صرفا محل عبور و جریان خون است معرفی نمینماید.
به نظر می رسد قلب مرکزی باشد که عواطف از آنجا منشعب شده تا با تجزیه و تحلیلی که در
مغز انجام میشود تصمیمهای مناسب گرفته شود .این تصمیمات با توجه به صـحت و سـالمتی
آن میتواند صحی و یا غلط باشد.
واژگان متراف با قلب

در میان معانی که در ارتباب با قلب میتـوان جسـتجو کـرد ،واژگـانی نظیـر «فـؤاد و صـدر ،روح و
نفس» را خواهیم دید.
«فؤاد»
واژه «فؤاد» را اکثر عالمان 2لغت شناس ،معنایی مترادف با قلب دانستهاند ،با این تفـاوت کـه
درآن نوعی از سوختگی و دلسوزی نیز جای گرفته است (راغب اصفهانی ،ص/202ابن منظـور،
ج ،1ص/123فیروزآبادی ،ج ،5ص )155که البته بی ارتباب با آنچه بیان شد نمیباشد.
2ـ راغب اصفهانی ،ابن منظور ،تاج العرس
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این تفاوت را صاحب فروق اللغه با این بیان آورده اسـت«الفـرق بـین القلـب والفـؤاد ،توصـف
بالرقة .والقلوب باللین ،الن الفؤاد:غشا القلب ،إذرق نفذ ...إذا کان لینا( .اللغات) .الفؤادوالقلـب.
فی الکلیات»( .هالل العسکری ،ج ،1ص112و)021
حاصل آنکه :قلب ،نوعی لینت و رقت را داراست که سبب دلسوختگی فرد خواهـد شـد.آنچه
که به عنوان تکهای از گوشت که خون را به دیگر اعضا میرساند فؤاد نام دارد که به دلیل مترادف
(همان) بودن با قلب در یک راستا قرار گرفته ،و به مرور مصطل شده است.
«صدر»
واژه صدر را راغب اصفهانی( ،راغب ،ص )011اگر چه مترادف بـا قلـب بیـان نمـوده ولـی در
ّ
معنــا ،فراتــر از آن اســت .صــدر را در معنــا «أعلــی مقــدم کــل شــی » (ابــن منظـــور ،ج،0
قسمت جلوی هر چیز میباشد .و از آنجا که سینه انسان نیز در قسمت باالی جلوی بدن است،
به آن صدر گفته میشود.

1

بنابراین برای صدر کاربردهای متفاونی تعریف شـده ،از جملـه «صـدر القنـاا»؛ بـاالی نیـزه،
«صدر احمر»؛ ّاول کار« ،صدر النهـار»؛ ّاول روز« ،صـدر المجلـس»؛ قسـمت بـاالی مجلـس ،و
«صدر القدم» سینه پا( .فراهیدی ،ج ،1ص)10
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ص/005فراهیــدی ،ج ،1ص/10فیروزآبــادی ،ج ،1ص )132آمــده اســت .کــه قســمت بــاال از

پس روشن است که صدردر هر چیزی متناسب با آن چیز در نظر گرفته خواهد شد؛ فراهیدی،
در ذیل واژه صدر مینویسد «:همانطوری که قلب ّ
مادی ،مرکـز زنـدگی جسـمانی اسـت و صـدر
(سینه) مانند صندوقی آنرا در برمی گیرد ،قلب روحانی نیز ،مرکـز زنـدگی روحـانی اسـت و صـدر
روحانی مرتبهای است که آن را در برمی گیرد» (مصطفوی ،ج ،2ص)22
آیتالله جوادی آملی نیز « صدر» را تقریبا نزدیک به همین معنا معرفی کرده اند« :سینه نیـز
چون در میان اعضا سرآمد و برجسته است ،صدر نامیده میشود .صدر ،صندوق قلب است؛ مانند
مشکات که محفظه مصباح است .صدر و قلب ،اعم از مادی و روحانی است.نوع کاربردهای قلب
و صدر در قرآن روحانی است( ».جوادی آملی ،ج ،11ص)211
1ـ البته در مفردات آمده است که صدر به معنای مقدم هر چیزی را ،که از صدر به معنای سینه نیز استعاره
گرفتهاند؛ ص .011

60

آیتالله جوادی آملی در مجمـوع سـه واژه « قلـب » و« فـؤاد » و « صـدر » را اینچنـین بیـان
میدارند:

کلمه«صدر»نیز مانند «نفس»« ،روح»« ،قلب» و«فؤاد» به لطیفـه الهـی یعنـی امـری ّ
مجـرد

اطالق میشود که دارای شئون گوناگونی است ،وگرنه صدر به معنای سینه مادی مراد نیست تـا
در تاالر تشری بتوان به اسرار ّ
طبی آن پی برد( .همان ،ص)210
از مطالب بیان شده ،به نظر میرسد که شـرح صـدر بـا توجـه بـه تعریـف ،قـدرت صـحی بـر
ً
گرایش قلب و تصمیم گیریهای مناسب را باال میبرد افراد دارای چنین ویژگـی غالبـا بهتـرین و
مناسب ترین افکار و قوی ترین عقیده و ایمان را دارند.زیرا گنجایش بیشتری را دارا هستند .و این
در نتیجه تناسب ظرف و مظروف است.اگر چه این ویژگی مانند بسیاری از دیگـر ویژگیهـا دارای
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مراتبی نیز میباشد.
«روح»
آیتالله جوادی آملی روح را لطیفهای الهی دانسته که مجرد بوده و مـیفرمایـد«:روح انسـان
مجرد است ،لیکن ّ
گرچه ّ
تجرد تام عقلی ندارد تا در مبادی ادراك نیـازی بـه احسـاس و ماننـد آن
ماده خارجی مقدور نیست و هر گونه پیوندی بـا ّ
نداشته باشد و چون احساس بدون ارتباب با ّ
مـاده
خارج مرهون زمان و در گرو مکان و نظیر آن است و از سوی دیگر شی ادراك شده نیز در زمـان
و مکان و وض و محاذات معین قرار میگیرد ،چنین پنداشته مـیشـود کـه همـه ادراکهـای روح
ّ
تاریخمند و متمکن و مانند آن است در حالی که اگر از مرحله احساس و تخیل بگذریم (گرچه هر
ادراکی حتی احساس و تخیل مجرد است) و به ادراك اصـیل روح راه یـابیم متوجـه خـواهیم شـد
که:روح دارای ّ
تجرد از قید زمان و مکان و مانند آن است » (همان ،ص )210و در ادامـه ایشـان
به این نتیجه گیری رسیده که«:مراد از قلب در قرآن ،همـان لطیفـه الهـی ،یعنـی روح اسـت ،نـه
عضو گرداننده خون در بدن» (همان ،ص)252
«نفس»
آیتالله جوادی آملی درخصوص معنای نفس که متـرادف (همـان ،ج ،11ص )210بـا قلـب
َْ
آورده اندمی فرماید «:چنانکه واژه «نفس» که بر نفس نباتی ،حیوانی و انسانی اطالق مـیشـود،
ادیب آن را مشترك معنوی و حکیم مشترك لفظی میداند؛ زیرا ادیب به وحدت وض این واژه نظر
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میکند ،ولی حکیم که برای آن جام مشترك خارجی نمییابد » (همان ،ج ،1ص)212

نیمسا

ایشان مواردی را به عنوان مثـال آورده و بیـان مـیدارتـد کـه«:عـدالت ،تواضـ  ،شـجاعت و
ً
راه موجود عینی نیست تا نفس آدمی در این اوصاف عینـی حرکـت کنـد،
سخاوت قبال به صورت ِ
بلکه نفس که ّ
مدبر بدن است با حرکت خود این اوصاف را میپروراند و این راهها را تولید میکند و
ّ
ّ
با آنها متحد و به آنها متصف میشود و اما اگر عقاید ،اوصاف و اخـالق را «جـواهر»بـدانیم نـه از
کیفیات نفسانی ،نحوه سیر انسان در اینها به گونهای دیگر ترسیم خواهد شد » (همان ،ص)013
ماهیت قلب در قرآن

واژه قلب در قرآن بیش از  111بار به کار رفته است.

آفات قلب از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

در عرف قرآن گاه قلب برروح (نفس) داللت میکند.کـه اخـص از فـؤاد اسـت (ابـن منظـور،
ص/105طباطبایی ،1131 ،ج ،13ص.)152
ایشان در ارتباب بین ظرف و مظروف میفرمایند« :هر ظرفـی بـه انـدازه مظـروف خـود و هـر
ّ
ّ
محلی به قدر حالش ارزش دارد» (جوادی آملی1132 ،ب ،ج ،2ص )100درادامـه نیـز بـا تأکیـد
میفرمایند«:همانگونه که مظروف به وسیله ظـرف نگهـداری و حفـظ مـیشـود ،شـکل ظـرف و
صفات آن را میگیرد» (همان ،ج ،2ص)102
در اصطالح قرآنی قلب ،ادراک عاطفه و عمل را در خود جای داده است به این ترتیب آنچـه
بین عقل و قلب وجود دارد رابطهای است که به نقش ظرف و مظروف میتـوان ادعـا نمـود .قلـب
ظرفی است که عقل را درون خود قرار داده است.
بنابراین آیتالله جوادی آملی وجوه قلب را نیز در موارد زیر دانسته اند:
َ ْ َ َ ُ َْ
َ َ ْ
َّ
 به معنای عقل و درک ،چنانکه میخـوانیمِ «:إن فـی ِذلـک ل ِـذکری ِلمـن کـان لـه قلـب»(ق« )11/در این مطالب تذکر و یادآوری است برای آنانکه نیروی عقل و درک داشته باشند».
مجرد است ،لـیکن ّ
«روح انسان گرچه ّ
تجـرد تـام عقلـی نـدارد تـا در مبـادی ادراك نیـازی بـه
احساس و مانند آن نداشته باشد و چون احساس بدون ارتباب با ّ
ماده خارجی مقدور نیسـت و هـر
گونه پیوندی با ّ
ماده خارج مرهون زمان و در گرو مکان و نظیـر آن اسـت و از سـوی دیگـر شـی
ادراك شده نیز در زمان و مکان و وض و محاذات معین قرار میگیرد ،چنین پنداشته میشود که
ّ
همه ادراك های روح تاریخمند و متمکن و مانند آن است در حالی کـه اگـر از مرحلـه احسـاس و
تخیل بگذریم (گرچه هر ادراکی حتی احساس و تخیل مجـرد اسـت) و بـه ادراك اصـیل روح راه
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یابیم متوجه خواهیم شد که :روح دارای ّ
تجرد از قید زمان و مکـان و ماننـد آن اسـت » (جـوادی
آملی ،ج ،2ص)111
قرآن در این زمینه میفرماید:

ُ َ ٌ ْ َ ٌ َ ْ َ
ُ
ُ ُ
َ َ َ ُ
ْ ُْ َ
َو إن كن ُت ْم علی َسفر َو ل ْم تجدوا كاتبا فرَان َمق ُبوضة ف إن أم َن َب ْعا ک ْم َب ْعا ا
َ ْ َ َّ
ْ ُ َ َ ٍ َ َ ُ َ ْ َّ َّ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ
ْ
َ َّ
هادة َو َم ْن یک ُت ْمها فإن ُه آث ٌم
فلیُد الذی اؤتمن أمانته و لیتق الله ر به وَلتکتمواال
َّ
َْ
َ ُ َ َ
قل ُب ُه َو الل ُه بما ت ْع َملون علی ٌم (بقر )621/
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و ا ر در سفر بودید و نو یسند ای نیافتید ،وثیقهَ ای در یاف ش د (ج ایرز ین
سند و وا ) اس  .و ا ر برخ ی از ش ما برخ ی دیر ر را ام ین ش مرد (و وثیق ه
نررف ) آن كس كه امینم شمرد اند باید امان (بدَی) خ ود را ادا نمای د و از
خداوند ،پرورد ار خود پروا كند .و شهادل را (در مرحل ه ادا) كتم ان نکنی د ،و
َر كه آن را كتمان كند قلب او نهکار اس  ،و خدا به آنچه میكنید داناس .

ایشان در تفسیر آیه فوق میفرمایند(«:خداوند) منشأ کتمان را بیماری قلب میداند؛قلبی که
همان روح و حقیقت جان آدمی است و براساس (...ل َمن کان له قلب أو ألقی ّ
السم وهو شهید)»
ِ
(ق)11/
منشأ ادراك انسان است ،نه قلب صنوبری شکل کـه در هـر حیـوانی وجـود دارد ،و بـیتردیـد
وقتی کسی که در محکمه عدل اسالمی و در حضور قاضی عادل ،حق مالی را کتمان میکنـد و
به آن شهادت نمیدهد بیماردل است ،کسانی که اصل نبوت خاتماالنبیا صلی الله علیه و آلـه و
سلم را انکار میکنند و در مقـام اسـتفهام ،اسـتعالم ،اسـتفتا و استشـهاد فکـری و عقیـدتی آن را
تلبیس یا کتمان میکنند به مراتب بیماردلترند( ».جوادی آملی ،ج ،0ص)121

به این ترتیب ایشان روح را نیز یکی از وجههای قلب و ادراک باطنی آن میداننـد چنانکـه در
بیان خود میفرمایند«:انسان همـانگونـه کـه در محـدوده بـدن خـود اعضـا و جـوارح ادراکـی و
تحریکی دارد که گاهی سالم است و گاهی بیمار ،گاهی صـحی اسـت و زمـانی معیـب ،چنانکـه
ً
گاهی هست و گاهی اصال نیست ،در محدوده روح نیز اعضا و جوارح ادراکی و تحریکـی هسـت
که مانند احکام بدن ،لوازم خاص خود را دارد .همانطور کـه در بـین اعضـای ادراکـی ظـاهری،
عنوان سم و بصر از عناوین دیگر بیشتر مطرح است ،در بین اعضای ادراکی باطنی نیز ،همین
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دو عنوان از دیگر عناوین مطرحتر است» (همان ،ج ،2ص)202

نیمسا

یکی دیگر از وجههایی را که ایشان نام برده است:
 به معنای نفس انسان که دارای قدرت عمل و آزادی انتخاب است.گاه ایمان میآورد و گاهنیز از پرستش و بندگی سرباز زده ،گنهکار میشود .قرآن قلبی را که با ایمان و عمل صال در نـزد
پروردگار خود حاضر میشود ،به عنوان« قلب سلیم» و « قلب منیب » نام میبرد.
َْ
ایشان دراین باره میفرماید«:خدای سبحان نفس انسان را بـا سـرمایه شـناخت فجـور و تقـوا
آفرید :فألهمها فجورها وتقواها (شمس )3/و او را به هـر دو « نجـد» و طریـق خیـر و شـر آشـنا
ً
ً
ّ
کرد :وهدیناه النجدین (بلد )12/إنا هدیناه السبیل إما شاکرا وإما کفورا (انسان.)1/اگر انسـان

به این ترتیب آنچه با «نفس ارتباب دارد اراده و نیت است که نیکـو یـا ناپسـند اسـت( .همـان،

آفات قلب از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

راه دین را که راه انبیا و اولیای الهی است پیمود ،به مرز فرشتگان رسیده ،با آنان محشور میشود،
ْ
ولی اگر به بیراهه رفت ،گاهی سر از بهیمیت و شهوترانی در میآورد و به حقیقت بهیمه میشود.
ً
گاهی سر از سبعیت و درندگی درمیآورد و حقیقتا انسانی درنده مـیشـود و گـاهی نیـز سـر از
ً
انسان شیطانی میشود( ».جوادی آملی ،ج ،2ص)233
مکر و شیطنت درمیآورد و واقعا ِ
ایشان حقیقت انسان را نفس وی میداند و اعضا بدن را از اعرا او« ،حقیقت آدمی همان
َْ
جان و نفس اوست و صورت و اندام و سخن گفتن معهود یا روی دو پا راه رفتن ،هـر یـك از اینهـا
َ
َ
قت انسان نقش ندارد» (همان)
ع َرضی از اعرا انسان است و در حقی ِ
ج ،1ص )521ایشان در ادامه به کیفیت نفس اشاره کرده و اخالق را از آن میدانند« ،اگر اخالق
ً
و اوصاف روحی از کیفیتهای نفسانی باشد بـا حرکـت انسـان بـه فعلیـت مـیرسـد؛ مـثال عـدالت،
ً
راه موجود عینی نیست تا نفس آدمی در ایـن اوصـاف
تواض  ،شجاعت و سخاوت قبال به صورت ِ
عینی حرکت کند ،بلکه نفس که ّ
مدبر بدن است با حرکت خـود ایـن اوصـاف را مـیپرورانـد و ایـن
ّ
ّ
راهها را تولید میکند و با آنها متحد و به آنها متصف میشود و اما اگـر عقایـد ،اوصـاف و اخـالق
را«جواهر» بدانیم نه از کیفیات نفسانی ،نحوه سیر انسان در اینها به گونهای دیگر ترسیم خواهـد
شد» (همان ،ص)023
می توان از این بحث به این نتیجـه رسـید کـه نفـس کیفیـت و عملکـرد اعضـا را بـه فعلیـت
میرساند ،قلبی که بیمار است یعنی کیفیت نفس آدمی ناپسند بوده است .پس قلـب مـیتوانـد در
کنار دیگر اعضا بیان شود ّاما باطنی دارد که روح قلب نامیده میشود و کیفیت آن که نفس کـار
است.
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آیتاللــه جــوادی ،روح و نفــس را از وجــوه قلــب در قــرآن نــام بــرده و جــز کارکردهــای قلــب
دانستهاند
با این اوصاف قلب محلی است که اراده دارد و تأثیر پذیر است.محـل تشـخیص حـق و باطـل
است ،پس ایمان و کفر دارد .وقتی ایمان داشته باشد در نتیجه رتبه هم دارد و وقتـی دارای رتبـه
بود ،میتواند محل فرودآ مدن وحی نیز قرار گیرد.
ً
با قرار گرفتن هر یک از این معانی در قرآن کریم ،مقصود از قلب کامال روشن مـیشـود ،کـه
4

قلب جسمانی نیست؛زیرا در هر یـک از آنهـا «اختیـار در عمـل»« ،بـودن جایگـاهی بـرای کفـر و
ً
ایمان»« ،محل نزول وحی» و «همچنین جان آدمی به هنگام مرگ» ،است و عقـال نمیتـوان در
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معنای قلب جسمی که در سمت چپ سینه است را تصور نمود.
ّاما گاهی تصور دیگری نیز وجود خواهد داشت«:گاهی هر دو قلب بیمار است؛ مانند کـافری
که به بیماری قلبی مبتال است و یا هر دوقلب سالم؛مانند مؤمنی که از سالمت قلب جسـمی نیـز
بهرهمند است( ».همان ،1131 ،ج ،2ص)221
امام باقر  میفرمایند«:همانا خدا ما را از أعلی علیـین آفریـد و دلهـای شـیعیان مـا را از
آنچه ما را آفریده ،آفرید.و بدنهایشان را از درجه پائینش آفریـد؛ از ایـن رو دلهـای شـیعیان بمـا
متوجه است زیرا از آنچه ما آفریده شدهایم ،آفریده شدهاند» (کلینی ،115 ،ج ،1ص )112در این
روایت قلوب در نقطه مقابل بدن و جسم انسانها قرار گرفته اسـت .و بسـیاری از احادیـث مشـابه
دیگر که قلب کافران و مؤمنان و منافقان را متفاوت دانسته و به چند دسته مختلف تقسیم کـرده
است( .همان ،ج ،2ص)022
قرآن کریم در همه آیاتی که سـخن از«مختـوم» و«مطبـوع» شـدن قلـب دارد ،یـا از«ریـن»و
چرکی که قلب را میپوشاند و چهره شفاف و آیینه گونه آن را مستور میکند ،سـخن مـیگویـد ،یـا
درباره «قفل» و«غالف»و« کنان»و« صرف» و« قساوت»آن معارفی را بـه بشـر مـیآمـوزد ،مـراد،
قلب روحانی است ،نه جسمانی»( .جوادی آملی ،ص)221
0ـ مقوله وحی و جایگاه آن و ترتیب نازل شدن آن چایگاهی ویزه و بحثی جداگانه را طلب مینماید.
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نیمسا

کارکردهای قلب از نظر آیتالله جوادی آملی

کارکردهای قلب از نظر آیتالله جوادی آملی دارای ابعادی است که اساس عقاید و باورهای بشـر
بر این مبنا ساخته خواهد شد«:انسان در یك نگرش ،دارای سه ُبعد استُ :بعد اعتقادات و باورها،
ُْ
بعد اوصاف و اخالق ،و ُبعد اعمال و کردار ،مطلبی را معتقد میشود ،به خلقی متخلق میگردد و
عملی را انجام میدهد .بنابراین ،اگر انسان معتقد باشد هر آنچه از او صادر میگردد زنده و همراه
اوست و او در برابرش مسؤول است ،و اگر بر این باور باشد کـه روزی بـه همـه اعمـال ،اخـالق و
ً
عقاید او رسیدگی میشود ،قهرا چنین انسانی خود را هر آن در برابر محکمـه عـدل الهـی حاضـر
میبیندو آگاه است که خداوند مراقب اوست و از او حسابرسی خواهد کـرد( ».همـان1132 ،ج،
ج ،0ص)10
ادراک

آیتالله جوادی آملی در مورد کارکرد ادراک در قرآن میفرمایند «:همانطور که در بین اعضـای
ادراکی ظاهری ،عنوان سم و بصر از عناوین دیگر بیشتر مطرح است ،در بین اعضـای ادراکـی
باطنی نیز ،همین دو عنوان از دیگر عناوین مطرحتر است( ».همان1131 ،ب ،ج ،2ص)202
ّاما این ادراک از زبان غیر مؤمنان نیز شنیده شده آنجا که قـرآن مـیفرمایـدَ :فبمـا َن ْقضـهمْ
ِ َّ ِ َ ِ
َ
َ
ُُ
ُْ ٌ ْ َ
ْ َْ
َّ َ ْ
َ
ثاق ُه ْم َو ُک ْفره ْ
ات الل ِه َو قت ِل ِه ُم اح ن ِبیا َ ِبغی ِر َحق َو ق ْو ِل ِه ْم قل ُوبنـا غلـف َبـل ط َبـ َ الل ُـه َعلیهـا
ی
آ
ب
م
می
ِ
ِ
ُ ْ ْ َ ْ ِ ُ ِ َ َّ َ
ِبکف ِر ِهم فال یؤ ِمنون ِإال قلیال (نسا( « )155/ولی) بخاطر پیمانشکنی آنها ،و انکار آیات خدا ،و
کشتن پیامبران بناحق ،و بخاطر اینکه (از روی استهزا) میگفتند:بردلهای ما ،پرده افکنده (شده
ّ
و سخنان پیامبر را درك نمیکنیم!» رانـده درگـاه خـدا شـدند ).آری ،خداونـد بعلـت کفرشـان ،بـر
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به این ترتیب قلب سه کارکرد اصلی دارد:

دلهای آنها مهر زده که جز عده کمی (که راه حق میپویند و لجاج ندارند) ایمان نمیآورند »
همچنان که قرآن کریم میفرماید«:قلب قدرت بـر ادراک دارد و محـل عقیـده و انبـار علـوم
است »« سهم ٌ
قلوب ال یفقهون بها( » .اعراف)111/
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از بحث پیشین چنان به دست آمد که قلـب مرکـز تحـول و دگرگـونی نیـز مـیباشـد.اگرچه توجـه
عواطف و احساسات است ،ولی عقل نیز جایگاه خاصی در آن دارد ،به همین سبب میتواند نوعی
گرایش را نسبت به چیزی داشته باشد.
آیتالله جوادی قلب را مانند عقل دارای دو شأن دانسته و میفرمایند «:قلب انسـان هماننـد
عنوان عقل دارای دو شأن علم و ایمان ،جزم و عمل و مانند آن است که با یك حیثیت میفهمـد
و جازم میشود و با حیثیت دیگر میپذیرد و عازم میگردد .انسانها به لحا این دو حیثیت چهار
قسماند.1 :برخی در هر دو حیثیت قویاند مانند عـالم باایمـان.2 .بعضـی در علـم قـویانـد و در
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ایمان ضـعیف ،ماننـد عـالم غیرعامـل.1 .برخـی در ایمـان قـویانـد و درعلـم ضـعیف ،نظیرعابـد
َ
ّ
ضــعفانــدیش.0 .بعضـی درهــردو حیثیـت ضــعیفانــد ،ماننــد جاهــل متهتــك( ».همــان ،ج،22
ص)031
ّاما باید دانست «کسی که انسان را در مکتب عقل و وحی درست بشناسد ،خواهد دانست کـه
انسانیت ،صدر و ساقهای دارد؛ صدر آن ،عقاید است و بدنه آن ،اخالق و اعمال و تکالیف است و
ساقه و ذیل آن ،آب و خاك است؛ و والی در نظـام اسـالمی ،کسـی اسـت کـه در مرتبـه نخسـت،
حافظ عقاید و اخالق دینی مردم و حافظ احکام فقهی آنان باشد و در مراتب نازله نیز حافظ آب و
خاك اجتماع و تأمینکننده مناف طبیعی شـهروندان باشـد.حفـظ منـاف مـادی مـردم ،گوشـهای
ِ

ازوظایف نبوت عامه و امامت و والیت است نه همه آن( ».همان1132 ،د ،ص)021
زیرا «اخالق به عنوان رابط بین عقیده و عمل ،سهم ُمـؤثری در تهـذیب روح دارد»( .همـان،
1132ز ،ص)113

از نظر ایشان اخالق عبارت است از «ملکات و هیئتهای نفسانی اسـت کـه اگـر نفـس بـه آن

ّ
متصف شود ،به سهولت کاری را انجام میدهد .همان طور که صـاحبان صـنعتها و حرفـههـا بـه
سهولت ،کار خود را انجام میدهند ،صاحبان ملکات فاضله و رذیله هم به سهولت ،کار خـوب یـا
بد میکنند.پس اخالق ،عبارت از ملکات نفسانی و هیئآت روحی است که باعث میشـود کارهـا،
ّ
زشت یا زیبا ،به آسانی از نفس متخلق به اخالق خاص ،نشئت بگیرد( ».همان1132 ،و ،ص)11
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با توجه به تعریف صورت گرفته ،اخالق متشکل از بایدها و نبایدها و یـا بـه تعبیـری فضـایل و
رذایل میباشد« .در حقیقت ،اخالق برای تهذیب انسان است» (همان ،ص )231ودر اینجاسـت
که اخالق به عنوان «شناسنامه حقیقی ما» (همان ،ص )151بروز خواهد کرد.
ایشان در ادامه مباحث اخالق میفرمایند«:اخالق اگرچه دارای اصالت و ریشههایی اساسی
در فطرت است؛ لیکن فروع آن تاب شرایط خارجی است.آن فـروع طبـق شـرایطی خـاص دارای
مصلحت میشود و طبق شرایطی دیگر مصلحت خـود را از دسـت میدهـد» (همـان1131 ،ب،
ج ،1ص.)13
درخور ذکر است که «باطن انسان بر اثر عقیده ،اخالق و اعمال شکل خاص را میپذیرد و به
همین شکل انتخابی در جهان آخرت ظهور مییابـد» (همـان1132 ،ج ،ج ،5ص )01بـه همـین
و لذا مسئله شرك به عنوان گناه کبیره مطرح است( ».همان1132 ،و ،ص)03
زیرا هالکت و سقوب افراد با توجه به اخالق میسر میشود همانطور کـه آیتاللـه جـوادی بـه
این موضوع نیز اشاره کرده اند«اخالق ،که مایه سالمت یا بیماری روح است نیز جزو علوم تجربی
است که وحی از آن پرده برداشته ،میگوید :جهان هسـتی و هسـتی آفـرین ،کسـانی را کـه از راه
ّ
ظلم و فساد اخالقی زندگی میکنند کامیاب نخواهد کرد و پایان ظلم ،تعدی ،ربا ،رشوه خـواری و
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منظور ایشان اخالق را از ایمان دانسته و بیان داشتهاند که «چون اخالق از ایمان شروع میشود

بدآموزی ،هالکت افراد ،سقوب خانوادهها و ویرانی جامعه است( ».همان ،ص)12
عواطف و احساسات

آیتالله جوادی ارتباب عمل و عکس العمل را در رفتار و اخالقیات به این ترتیب بیان کردهاند «هر
عمل صال یا طال اثری خاص در مسیر معرفت انسان میگذارد .ازاینرو انسان باید اعمال و برتر
ِ
ً
از آن ،اخالق و واالتر از آن ،عقاید خود را که مستقیما در جان او اثرگذارند؛ یعنی غضب و شهوت
و اندیشه و عقل خود را در مسیر درست هدایت نامید( ».همان1132 ،ت ،ص)210
ً
و از آنجا که اخالق و عقاید «تعدیلکننده طبیعت و غریـزه تجـاوزگر انسـان مـیباشـند ،قهـرا
َ
دام طبیعـت سـرکش افتـاده اسـت،
شیرازه نظم اعمال ،گسیخته میگردد و حیات جامعه کـه بـه ِ
حیاتی دیگر پیدا خواهد کرد( ».همان1132 ،د ،ص)52
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بنابراین شؤنات قلب از دید ایشان به منزله دو قلب داشـتن نیسـت ،بلکـه جـای دو محبـت و
محبوب هم نمیباشد (همان1131 ،ب ،ج ،1ص.)112آنچه در قلب وجود دارد دو نور است کـه
در سخن امام صادق  بیان شده است:در قلب مؤمن دو نور است :نور ترس و نور امید که اگر
ّ
ّ
موازنه شود ،هی یك زاید بر دیگری نیست«:انه لیس من عبد مؤمن إال [و] فی قلبه نـوران :نـور
خیفة و نور رجا ؛ لو وزن هذا لم یزد علی هذا؛ و لو وزن هذا لم یزد علـی هـذا( ».کلینـی ،همـان،
ص)21
محبت که از عواطـف و احساسـات بـروز مـیکنـد از منظـر ایشـان «عواطـف و احساسـات بـا
اختالف تربیت دگرگون میشوند»( .همان1131 ،ب ،ج ،11ص)232
از این رو است که «عواطف و احساسات به آن رفتارهای ناپسـند متمایـل و از مخالفـت بـا آن
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و هشتم ـ پائیز و زمستان 8931

جریحهدار میشوند» (همان) اگر چه یکی از مواهب الهی که متمم روح نیـز هسـت احساسـات و
عواطفند ولی همیشه اینطور نیست که از عواطف روحی فعل اخالقی برخیزد( .همان1132 ،ث،
ص)212
ایشان عمل احسن را که موجب قبـولی عمـل مـیشـود در «عمـل عاقالنـهای کـه در مسـیر
طاعت الهی باشد؛ یعنی با وجود دو شرب عمل احسن تحقق مییابد .1 :رفتـار بـر پایـه عقالنیـت
باشد ،نه از روی عواطف و احساسات .2 .برای رضا و خشنودی حق باشد نه خلـق .ایـن دو شـرب
قبولی عملاند» (همان ،ص )210دانستهاند.
مغالطه عاطفی تعبیری است که ایشان در رویارویی با قوای فطری و عقل عملی به کار برده و
بیان داشتهاند که «مغالطه عاطفی در حوزه عواطـف انسـانی و در دایـره جـذب و دفـ انسـان رخ
میدهد و شیطان سهم تعیینکنندهای در آن دارد و بـه جـای رهبـری عواطـف بـه دسـت قـوای
فطری و عقل عملی ،قوای طبیعی مسیر جذب و دف انسان را معین میکند ،در نتیجه تمـایالت
ّ
و تنفرات دروغین و نـا اصـیل ،وی را در دام مغالطـههـای گونـاگون انگیزشـی گرفتـار مـیآورد».
(همــان1132 ،ذ ،ص )152ایشــان حقیقــت ایــن مغالطــه را «باطــل و دروغ جلــوه دادن حـ ّ
ـب و
بغضهای حق و صادق انسانی و پنهان کردن آنها زیر غبار متشابهات یا حق و راسـت جلـوه دادن
ّ
جذب و دف های باطل و کـاذب و سـپردن سـکان عواطـف بـه دسـت آنهـا » (همـان ،ص)151
میدانند.
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به این ترتیب در بیان ایشان «این حکم عقل را عواطف و احساسات ادراك نمیکند ،زیرا عقل
جنبه ادراکی دارد و عاطفه ُبعد گرایشی و اگر گـرایش مبنـای ادراکـی نداشـته باشـد ،بـه انحـراف
کشیده میشود ،پس مالك انساندوستی ،صرف عاطفـهگرایی نیسـت بلکـه معیـار آن عقالنیـت و
خردورزی است( ».همان1132 ،ث ،ص)211
قلبی که انسان را به مقصد نمیرساند قلبی است که«دو چهره و غیرخالص نیز که مقـداری از
آن به محبت خدا و قدری دیگر به محبت مال سـرگرم باشـد» (همـان1131 ،ب ،ج ،1ص)112
است.ایشان دلیل آن را اینچنین بیان نموده«:قلب مؤمن منقطـ از غیـر خـدا در حـال انکسـار و
مانند آن میزبان خدای سبحان است و اهدای نشاب به چنین دلی که مهماندار خداوند است تأثیر
نشاب بعد از مرگ دارد .هر اندازه شخص مورد اکرام از ایمان برتر برخوردار باشد
بسزایی در تأمین ِ

ص)055
ً
آیتالله جوادی در ادامه این مطلب اضافه مینماید که عقال قلبی که محبـت خـدا را نداشـته
باشد النه شیطان خواهد شد و قلبی که لبریز از محیت خدا باشد جا برای غیر او خالی نمیمانـد.
(همان ،ص )123و در اینجاست که میفرمایند ،یاد خدا را اگر کسی با قلب نبیند نمیتواند آن را بر
زبان جاری کند ،قلب نابینا شده و در دام شیطان افتاده است و در این حالـت اسـت کـه در همـه
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و شخص اکرامکننده با اخالصتر باشد آن صورت برزخی زیباتر و سودمندتر است» (همان ،ج،3

مجاری ادراکی او تأثیر خواهد گذاشت( .همان ،ج ،1ص)505
آنچه از ذکر یاد خدا بر انسان مستولی میشـود آرامـش و سـکینه ای اسـت کـه بـر جـوارح و
اعضــا بـدن بــه وجــود خواهــد آمــد .قــرآن کــریم آن را یکــی از صــفات مؤمنــان معرفــی کــرده و
ُ
ّ ً
ّ
میفرمایـد :إنمـا المؤمنـون الـذین إذا ذکـر اللـه وجلـت قلـوبهم ...أولئـك هـم المؤمنـون حقـا
(انفال« )0-2/مؤمنان تنها کسانی هستند که چون یاد خدا به میان آیـد دلهایشـان مـیترسـد ،و
ً
چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان میافزاید......،آنانند که حقیقتا مؤمنند»...،
به این ترتیب همانگونـه کـه یـاد و ذکـر خـدا مـانعی از هواپرسـتی و میـل بـه گنـاه مـیباشـد،
هواپرستی و میل به گناه هم مانعی است بـرای ذکـر خداونـد تبـارک و تعـالی ،و بـه نظـر آیتاللـه
جوادی«این طرد دو جانبه اثر تضادی است که بین هوا و ُهداست( » .همان ،ص)500
70

اقسام قلب

همانطور که بیان شد قلب دارای دو حیثیت و شأن میباشد.از یکسو با ذکـر خـدا میـل بـه هـوای
نفس کم میشود و از سویی دیگر میتواند به النه ای برای شیطان تبدیل شود .به این ترتیب قلب
را میتوان به دو قسم :قلب پاک و قلب بیمار تقسیم کرد.
قلب پاک

توحیدی بـودن فطـرت انسـانی اصـالت و ّ
هویـت اوسـت کـه بـه ایـن ترتیـب آفریـده شـده اسـت.
«همانطور که از جهت گرایش بـر فطـرت تقـوا خلـق شـده اسـت» (همـان ،ج ،5ص )252ایـن
فطرت اگر به وسیله عوامل بیرونی منحرف نشود فطرتی سالم و پاک باقی خواهد ماند .فطرتی که
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صادق و مهربان نسبت به خالق میباشد ،به شرب آنکه توحید در قلـب موحـد فراگیـر شـود و جـا
برای غیر خدا نماند( .همان1132 ،ر ،ص)32

اگر توحید در قلب موحد فراگیر شد جا برای غیر خدا در قلب ّ
موحد ناب نمیماند ،خـواه غیـ ِر
درونی و خواه غی ِر بیرونی ،نه انسان فریب درون را میخورد و نه نیرنگ بیرون در او اثر میگذارد.

آیتالله جوادی آملی ،قلب انسان را زمانی بیدار میدانند که جوششی از درون ،همانند چشمه
و گوشــی شــنوا داشــته و نتیجــه آن را «دریـافتن حــق از بیـرون و ّ
متنبــه شــدن اســت»( .همــان،

1131ب ،ج ،5ص )251بیان کردهاند .در چنین قلبی اسـت کـه اسـما حسـنی الهـی مجالمـی
ّ
شود .این تعبیری است که ایشان مطرح نموده و در ادامه اضافه میکننـد کـه «تجلیـات اسـمای
حسنا همسان نیست؛زمانی بهصورت قبض و گاهی بهطور بسـط و وقتـی بـهصـورتهـای دیگـر
خواهد بود( ».همان ،صّ )532اما آنچه کمال و برتری انسان را میرساند رضـا بـه قضـای الهـی
است.
این معنا روشن است که «کار پـاك از قلـب پـاك پدیـد مـیآیـد»( .همـان ،ج ،12ص )115در
نتیجه قلب پاک و سالم که بهترین ظرف را به وجود میآورد متناسب بـا مظـروف مناسـب خواهـد
شد .که این مظروف همان رحمت الهی میباشد( .همان ،ج ،20ص )01ایشان در ادامـه اضـافه
مینمایند که «و رحمة الله و برکاته که در قلب پاك و سالم جای میگیرد» (همان) و اینها همـه از
سالمت قلب حاصل میشود.
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ایشان یکی از مراتب طهارت را «پاکی دل از تحول و تغیری است که به واسـطه تعلقـات غیـر
الهی سبب اختالف ارادهها میگردد.قلب پاك و سلیم ،بریده از دنیا و وصـل بـه حـب موالسـت».
(همان1135 ،ث ،ص)212

وی عزیزترین قلب را قلبی میداند که مهد محبت خداوند باشد و ضد معرفت الهـی عملـی را
انجام نداده باشد .پس عملی را که سبب شود مباین با معرفت گردد عللی برای قلب سرد وقاسـی
میداند( .همان ،ص)203
قلب بیمار

آیتالله جوادی منشـأ بیمـاری قلـب را در کتمـان دانسـته و قلبـی را کـه در حجـاب اسـت قاسـی

(طه )110/و پس از کمال دین و تمام نعمت و آمدن دین خداپسـند بهانهگیرانـه میگوینـد :تنهـا
اهل یقیناند که منتظر آمدن فرمان الهیاند و بـه ّ
مجـرد رسـیدن آن بـه ایمـان جانحـه و امتثـال
جارحه مبادرت میورزند( ».همان1131 ،ب ،ج ،2ص)105
و آنان که «در مقام استفهام ،استعالم ،استفتا و استشهاد فکـری و عقیـدتی آن را تلبـیس یـا
کتمان میکنند به مراتب بیماردلترند( ».همان ،ج ،0ص)121

آفات قلب از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

میداند .صاحبان قلوب بیمار «اگر قبل از تمامیـت حجـت و نـزول وحـی و آمـدن پیـامبر عـذاب
ّ
ً ّ
میشدند معترضانه میگفتند :لوال أرسلت إلینا رسـوال فنتبـ آیاتـك مـن قبـل أن نـذل ونخـزی

نکته قابل توجه این مطلب است که ،قلوب این افراد به اینگونه آفریده نشـده اسـت.بلکه«بـه
سبب کفر ،مستحق ختم قلب و طب دل شده ،ملعون و مطرود شـدند( ».همـان ،ج ،5ص)005
ز یرا خداوند کسی را که پس از مهلت دادن به او توبه نکرده و تکرار بر گناه مینماید به حـال خـود
واگذار و قلب وی را مسدود مینماید.در چنین حـالتی اسـت کـه از رحمـت خداونـد دور و ملعـون
پروردگار میگردد.
سپس ایشان آنچه را که بر قلب انسان نشسته و مان از فهم معارف شده است را نوعی حجاب
معرفی نموده و امری نادیدنی به شمار آورده که همان گناه است( .همان ،ص)023
واژگون شدن قلب بر اثر کفر تعبیر دیگـری از قلـب بیمـار اسـت کـه آیتاللـه جـوادی مطـرح
نمودهاند .ایشان قلب را به مانند ظرفی میدانند که وقتی واژگون گردیـد نـه تنهـا از تـابش آفتـاب
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محروم میشود بلکه باران رحمتی که از آسمان برآن میبارد نیز از پشت آن لغزیده و فـرو خواهـد
ریخت (همان ،ج ،2ص )215در نتیجه از نظر مادی هم شامل برکات و رحمت نخواهد بود.
ّ
قرآن کریم میفرماید :ونقلب أفئدتهم انعام (انعام« )112/دل و دیده آنهـا را بگـردانیم (بـه
دلیل ایمان نیاوردن) » به تعبیری از فهم حق باز داشته میشوند ،به تکذیب حق روی میآورنـد و
ّ
ّ
شامل وما یکذب به إال کل معتد أثیم (مطففین )12/شده و اینجاست که قهر الهی مهر برنفس
انسان میزند .زیرا خداوند هی گاه در ابتدا مهر ضاللت را برانسان نخواهد زد.
حاصل کالم اینکه :خداوند تبارک و تعالی نه اضالل ابتـدایی دارد و نـه ظـرف دل را در ابتـدا
واژگون قرار داده است .بلکه آنچه سبب برآن میشـود کتمـان حـق در اثـر وسوسـههای شـیطان
است و تحولی که در اثر این دگرگونی در مظروف ایجاد مـیشـود .وقتـی مظـروف در اثـر حجـاب
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مستور شد دیگر نخواهد توانست که از آفتاب رحمت الهی بهره ببرد .در این موق است کـه قلـب
در ظرف بیمار قرار گرفته و آسیبهای جدی میبیند.آسیبهایی که آفت قلب را به وجـود آورده و
احتیاج به مداوای فوری پیدا خواهد کرد.
آفات قلب
حجاب قلب و عوامل آن

چنانچه گفتیم قلب بیمار دارای حجابی است که در اثر کفرو الهاد به وجود میآید ،و مان از فهـم
وی در حقــایق الهــی و قــرآن خواهــد شــد .یکــی از حجابهــایی کــه قلــب را بیمــار خواهــد کــرد،
هواپرستی و عصیان از فرمان خداوند میباشد.از آنجا که مراد از قلـب در منظـر آیتاللـه جـوادی
آملی «دل و چشم و گوش باطنی است ،نه ظاهری و هر یك از این سه ،حجابی ویژه خود دارد که
براثر هواپرستی و عناد حاصل میشود و چنین حجابی ،اضالل کیفری خدای سبحان است و نـه
اضالل ابتدایی( ».همان1131 ،ب ،ج ،2ص )222که در واق همان قلب روحانی میباشد.
ایشان ابتدا نکته ای را در خصوص اینکه در قرآن کریم قلب و بصر به صورت جم بیان شده

ّاما سم به صورت مفرد مطرح شده و سم بر بصر مقـدم مـیباشـد و دلیـل آن را بـه ایـن ترتیـب
عنوان کرده و میفرمایند که به علت قرار داشتن در مجاری ادراکی با ابزارهای بدن از جمله مغز،
قلب ،سم و بصر ارتباب داشته (همان ،ص )225در درجات مختلف بدون حلول در بـدن ظـاهر
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خواهد شد.
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ایشان نوع عذابی را که خداوند بر این گروه خواهد داشت را ،عذابی معنوی دانسته که قلـب و
روح را میگدازد که بدتر از عذاب جسمانی است که با بـدن ارتبـاب دارد( .همـان ،ج ،1ص)021
بنابراین هدایت ،نور باطن و ضاللت کوری دل است.ایشان تأکید کردنـد کـه ممکـن اسـت قلـب
جسمانی در سالمت باشد ولی در اثر کفرو گناهی که دارد سالمتی به تعبیر ایشان روحانی نداشته
باشد و گاه ممکن است قلب جسمانی مؤمن بیمـار باشـد ،درحالیکـه قلـب روحـانی وی در کمـال
سالمت به سر میبرد( .همان ،ج ،2ص)223
اقسام حجاب قلب

آیتالله جوادی در تقسیم بندی که در مورد حجاب انجام دادهاند ابتدا ،آن را به عنوان یـک مـان
معرفی کرده که گاهی مادی و گاهی مجرد و معنـوی اسـت( .همـان ،ج ،1ص )132بـه تعبیـری
به حق میتوان تـالوت کـرده و چنـین تالوتـی بـا ایمـان آوردن مالزمـت مـییابـد( .همـان ،ج،2
ص)113
ایشان حجاب را مانعی برای عبور دانسته و بیان میدارنـد کـه«:حجـاب یعنـی منـ از گـذر و
عبور و حاجب چیزی است که نمیگذارد نگاه ناظر یا شنود مستم یا عبور عابر از آن بگـذرد و بـه
ماورای آن برسد( ».همان ،1132 ،ص)23

آفات قلب از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

حجاب یا از درون است ،یا از بیرون به همین سبب اگر گرفتار حجاب درونی نباشیم کتاب الهی را

«چنین موجودی که مان گـذر اسـت ،یـا مـادی و ظلمـانی اسـت یـا ّ
مجـرد و نـورانی اسـت».

(همان) و در ادامه این مطلب را اضافه مینمایند که ،حجاب ظلمانی را رذائل اخالقـی ،فقهـی و
حقوقی تشکیل داده و تعبیر گناه فکری یا بدنی را برای آن میدانند .و تمامی فضایل قلبی و ثواب
فکری یا بدنی را حجاب نورانی ذکر مینمایند.
بنابراین حجابی مستور است که مان دیدن حق شود «پرده گناه کـه حجـاب محجـوب بـوده،
بین انسان و مشاهده حقیقت فاصـله و حاجـب اسـت»( .همـان1132 ،پ ،ص )122پـرده گنـاه
است که عده ای را جاهل و عدهای دیگر را دروغگو میدارد (همان1131 ،ب ،ج ،20ص )220و
در عو

جایی که حجابی در آن نیست و محسوس و مشهود است باطن هماننـد ظـاهر شـده و

هویدا میشوند.
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شخص باید بداند که گناه مانند ّ
سمی کشنده است که حجابی بین خود و محبوبش به وجـود
میآید .ایشان متذکر میشوند که ،در صورتی که شخص بداند گناه ّ
سم است به مرحلـهای بـاالتر
رفته و با تأسف از گناه خویش به سوی ندامت پیش خواهد رفت( .همان ،ج ،13ص )52به همین
خاطر است که چشم کافران در حجاب است و نیز توان شنیدن ندارند ،از اینرو بهیاد خدا نیستند،
بنابراین محو ظاهری شدن یا در حجاب قرار گرفتن چشم ظاهر مـراد نیسـت بلکـه کـوری چشـم
قلب مراد است( .همان ،ج ،11ص)11
اگر چه ایشان علم بدون عمل را اهم از مصادیق حجاب قلمداد کرده ،اضافه مـینماینـد«:و
هر چه دانش بیشتر باشد ،پرده حجاب غلیظ تر خواهد بود» (همـان1132 ،ژ ،ص )112ولـی در
مجموع ،تنها حجاب وصال و سبب هجـران را اعمـال ناپسـند و گنـاه آلـوده مـیداننـد( .همـان،
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1132ب ،ج ،1ص)22
البته قابل ذکر است که این حجاب یک طرفه میباشد زیرا «خدای سـبحان کـه نـور محـض
اســت حجــاب بــردار نیســت .انســان اســت کــه خــودبینی او حجــاب اوســت» (همــان، 1132 ،
ص )110ویژگی دیگری که از حجاب مادی از دیدگاه آیتالله جوادی آملی وجود دارد ،جدا بودن
محجوب و محجوب عنه است( .همان) در واق تعبیر دیگری از یک طرفه بودن حجاب است.
در آخر ایشان محروم ماندن کسانی را یاد آور میشوند که در اثر گناه از مشاهده جمال خداوند
و شنیدن کالم او محجوب خواهند شد.زیرا گناه به صورت چرک در آمده و بر جان تبهکار زنگاری
خواهد زد و چشم و گوش و ّ
شامه او را در گیر کرده و مان از استشمام بوی بهشـت مـیشـود و در
عو

صدای ضجه را در جهنم شنیده و مالئکه عذاب را درجهنم به خوبی مشاهده مینمایند.
به این ترتیب آنچه به دست میآید ،نوعی مان است که سبب خواهد شد انسان از انوار لطـف

و رحمت الهی محروم شده و و از دیدار جمال یار بی نصیب ماند .پردهای که در اثر گناه بر چشم و
دل و دیده قرار میگیرد دیگر جـایی بـرای ارائـه انـوار خداونـد و بهـره منـدی از آن بـاقی نخواهـد
گذاشت.
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ختم قلب و عوامل آن

قبل از هر چیز باید این نکته را متذکر شد که «اطاعت» به قلب مربـوب مـیشـود و «تبعیـت» بـه
اعضای خارج .اطاعت ،تبعیتی است همراه با طوع و رغبت تاب ؛ ولی در تبعیـت ،طـوع ،رغبـت و
گرایش پیرو لحا نشده است» (همان1131 ،ب ،ج ،10ص)32
از نظر آیتالله جوادی ،اسرار الهی توسط قلب و گوش و چشم هـر کـس شـناخته مـیشـود.
حال اگر این اعضا به واسطه هواهای نفسانی گناه آلود شود آیـا مـیتوانـد از تـابش نـور هـدایت
برخوردار شود.

میافکند که پس از آن حق را نمیشنود و نمیبیند و نمیفهمد؛ زیـرا او عالمانـه هواپرسـت شـده
است»( .همان ،ج ،2ص)211
دومین عامل برای بسته شدن دل گناه است .چنانچه کافران خطاب به رسول گرامی اسـالم
میگفتند :قلب ما ،در غالف و کنان ،و گوش ما سنگین اسـت و سـخنانت رانمـیشـنویم و
بین ما و تو حجابی است که بر اثر آن تو را نمیبینیم قرآن کریم میفرماید :وقالواقلوبنا فی ِأک ّنـة
ٌ
حجاب فاعمل إننا عاملون (فصلت)5/
مما تدعونا إلیه وفی اذاننا وقر ومن بیننا وبینك
تکبـر مـیباشـدّ .
عوامل دیگری که در قرآن به عنوان انصراف قلب نام برده شده اسـتّ ،
تکبـر

آفات قلب از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

بنابراین از منظر ایشان بسته شدن دل دارای دو عامل میباشد «یکی هواپرسـتی کـه انسـان
ّ
پس از روشن شدن حق به جای خدا محوری هوا محور و هوس مدار باشـد کـه مشـمول ِاضـالل
کیفری خداوند قرار میگیرد و خداوند سم و قلب او را مختوم میکند و بر چشم او پردهای سـتبر

مان و حجابی خواهد شد تا از فهم آیات الهی محروم شده و بی تردید ورود وسوسههای شیطان را
روان خواهد کرد.
آیتالله جوادی علت این که چرا در زبان فارسی از ختم به «مهرکردن»نـام بـرده مـیشـود ،را
اینگونه بیان میکنند «که ُمهرکردن نامه نشانه پایان آن است.نامه آنگاه ُم ْهر مـیشـود کـه پایـان
یافته باشد .صحیفه جان آدمی نیز تا آنجا که راهی برای نفوذ هـدایت در آن باشـد و راه توبـه بـه
ّ
کلی بسته نشده باشد مختوم نیست( ».همان ،ج ،2ص)221
ّاما اگر انسان تا آخرین مهلت از این راه گشوده اسـتفاده ننمایـد و آن را انکـار کنـد «صـحیفه
جان او مختوم میشود و دیگر جایی برای نوشتن حسنات به دست "کرام کـاتبین" در آن نیسـت»
(همان) مطالب فوق در پاسخ کسانی داده میشود که گمان میکنند خداوند آنان را چنین آفریده
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است .بله قلبهای آنها در ابتدا چنین آفریده نشده است بلکه «به سبب کفر ،مستحق ختم قلـب
و طب دل شده ،ملعون و مطرود شدند .خداوند گنهکاری را که پس از مهلـت دادنهـای مکـرر و
امکان توبه و انابه باز نگردد و بر عصیان اصرار ورزد به حال خود واگذارده ،فیض خاص و توفیق و
تأییدهای خود را از او سلب و قلب وی را مسدود میکند و او ملعـون و از رحمـت خـدا دور اسـت»
(همان ،ج ،5ص)005
ایشــان اســراییلیان پیمــان شــکن را مختــوم القلــب دانســته ،بــه ســبب اینکــه آیــات الهــی را
نمیفهمند .زیرا دلهای آنان درحجاب قرارگرفتـه و بـه قسـاوت دچـار شـده اسـت .ایشـان قتـل و
تکذیب انبیا را به همین علت میدانند.
دلیل قفل 5شدن دل و مان قرار گرفتن نیز پر بودن قلب از گنـاه مـیباشـد.زیرا «گنـاه گـاهی
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همه دل را تحت قهر و سلطه خود قرار میدهد و مان نگاه درون اسـت و بـه تـدریج چشـم دل را
کور میکند ،پس به درون حریم دل ،قفل زده و طریق ادراك آن را مـیبنـدد» (همـان1132 ،ل،
ص )031این گروه به اضطراب و آشوب مبتال شده و وجودشان را پر میکند.
قرآن کریم خصوصیاتی را برای این گروه ذکر کرده و «قرآن آنان را کـه در قبـال تعـالیم دیـن
بیمباالت بوده و در برابر حقوق اعطا شده از جانب خالق ،تعهد و تکلیفی را احسـاس نمـیکننـد،
در حکمت نظری و عملی دچار مشکل میداند؛این گروه دارای زیغ قلـب ،مـر

دل ،قسـاوت و

سنگدلی ،کوری دل در مراتب سهگانه ختم و طب و رین (ختم الله علی قلوبهم)( ،بل طب اللـه
ّ
علیها بکفرهم)( ،کال بل ران علی قلوبهم) ،شك و تردید و در نتیجه قلبـی پـر از هـرج و مـرج ،و
ترس و وحشت دارند( ».همان1132 ،ف ،ص)113
آیتالله جوادی گروهی را نیز مقابل گروه قبل قرار داده و میفرمایند«:طایفهای که با معرفت
حق در برابر باطل در حکمـت نظـری در مقـام رفتـار و حکمـت عملـی پـایبنـدی از خـود نشـان
میدهند و حق در برابر تکلیف را پاس میدارند ،دارای قلبی خداترس و با تقوا ،بـاطنی» (همـان)
میباشند.
بنابراین ،هی کس و یا هی چیز دخالت در مهر خوردن ویا همان ختم قلوب کافران نخواهد
شد مگر آنچه از عمل وی به وجود میآید .نظر استاد بر ایـن اسـت کـه «خـود یـا فـرد دیگـری از

78

5ـ قفل درمعنایی که در قرآن بیان شده و آیتالله جوادی آن را به همان معنای ختم به کار بردهاند.

نیمسا

موجودات امکانی در مهر زدن او دخالت داشته باشد .زیرا صورت یکم مهر خوردگی خود به خود و
ّ
ّ
بدون هی سببی حاصل شود با نظام علی و معلولی حاکم بر کل جهان ناسازگار است .چـون هـر
موجودی که وجود یا عدمش عین ذاتش نباشد و به تعبیر دیگر واجب الوجود یا ممتن الوجود بـه
ضرورت ازلی نباشد (بلکه ممکن الوجود باشد) ،چنین موجودی در هر دو حالت وجود و عدم ،بـه
سببی تکیه میکند که او را هست سازد یا او را در عدم بگذارد» (همان1132 ،ی ،ص)122
در نتیجه به همان دلیلی که شرح صدر بدون سبب قرار داده نشده است ،به همان دلیل مهر
خوردن ،تنگی سینه و قلب هم قرار داده نشده است.بنابراین پـر بـودن قلـب از گنـاه معنـایی جـز
داشتن قفل و یا ختم آن نمیباشد .در حالی که آن را به خداوند نسبت دادهاند.در اینجا اسـتاد بـه

خالصه کالم:در خصوص مسئله ختم قلب به نظر میآیـد دو نکتـه را اسـتاد تأکیـد بسـیاری
ً
کردهاند .اول این که آنچه سبب ختم بر قلوب است صرفا اعمال انسان بوده و دوم اینکه خداونـد
در این مهر کردن دخالتی نداشته است و در مثال عمل و عکس العمل است .عواملی را که استاد
ً
ذکر مینمایند محدود بوده و قالبا پیرامون مسئله کفر کافران قرار گرفته است .و ایـن در صـورتی
است که عوامل متعدد دیگری نیز وجود دارد.

آفات قلب از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

نکته قابل تأملی اشاره کرده و با توجه به این موضـوع امـری را کـه دارای نقـض بـوده و عیـب بـه
حساب میآید را ّبری از ذات اقدس باریتعالی دانستهاند.

قساوت قلب و عوامل آن

دو حالت برای قلب متصور میشود .هم میتواند رقت داشته باشد و هم میتواند سـختی و یـا بـه
تعبیری قساوت داشته باشد .آیتالله جوادی آملی یاد خدا را اثری برای رقت قلـب دانسـته اسـت.
البته ایشان متذکر میشوند که ممکن است رقت بـا ضـعف اشـتباه شـود( .همـان111132 ،گ،
ج ،1ص )121ایشان میفرماید اگر کسی ادعا کند که تا به حال سربریدن مرغـی را ندیـده اسـت
حاکی از رقت قلب وی نبوده بلکه نشانه ضعف نفس وی میباشد .زیرا اگر غیر از این باشد باید در
مقابل بوی کبابی که به مشـام فقـرا مـیرسـد احساسـی از نـاراحتی داشـته باشـد در صـورتی کـه
اینچنین نیست.
رقیق القلب کسی است که وقتی از قیامت و دوزخ سخن به میان میآید اشک در چشـمانش
ّ
ـت الـدموع
حلقه زده و متأثر از گناهان خوش گردد .امام علی  در این باره میفرمایند«:ما جف ِ
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ّ
ّ
لقسوا القلوب و ما قست القلوب إال لکثرا الذنوب» (حرعاملی ،بی تا ،ج ،12ص/05مجلسی،
إال
ِ

1021ق ،ج ،21ص )55چشمها گرفتار خشکی نمیشود ،مگر در اثر قساوت قلب ،و قلب گرفتار
قساوت نمیشود ،مگر با زیادی گناه.
استاد در ادامه این مطلب را عالوه مینمایند که قلب باید بتواند فرق حق و باطل را پیدا کند.
و این کار میسر نخواهد شد مگر به تقوا و عمل صال  .حال اگـر کسـی ایـن قـدرت را پیـدا نکـرده
باشد به این معناست که «از ادراك آیات الهی محروم میگردد ،در اثر تباهی و عمل طـال اسـت،
یعنی هم در مسائل اخالقی واوصاف نفسانی ،همانند قساوت قلـب و رأفـت دل ،اعمـال انسـانی
تأثیر بسزایی دارد و هم در مراحل علمی و کشف و شهود یا احتجاب و حرمان از معرفـت ،اعمـال
آدمی سهم مؤثر دارد .بنابراین ،هم ترقی و تنزل جنبه ادراکی انسان مرهون عمل صـال و طـال
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اســت و هــم ،صــعود و ســقوب جنبــه اخالق ـی وی درگــرو رفتــار زیبــا و زشــت اواســت» (همــان،
1132ص ،ص)102
آیتاللــه جــوادی آملــی قســاوت را بــه دو قســم کــرده و در حــاالت آن مــیفرمایــد«:عقــل در
راهنماییهای خود همه غرایز را تدبیر میکند در روند این راهنمایی است که گاهی دستور قساوت
میدهد و زمانی فرمان عطوفت( ».همان ، 1132 ،ص )153به همین جهت است کـه امتـی
در عین اینکه میتواند نجوا ،ناله و تضرع به درگاه الهی را که الزمه روح لطیـف داشـته باشـدو در
عین حال میتواند در برابر بیگانگان نیز سلطه ناپذیر باشد.
ایشان با اضافه کردن علت اینکه اگر وجه تناقضی بین نرم خـویی و جنـگ و سـتیز ی وجـود
دارد ،برای آن است که «این دو صفت از دو نیروی ناهماهنگ نشأت میگیرندّ .اما اگر هر دو زیـر
پوشش فرمانده واحد یعنی عقل هدایت شوند ،هر کدام در جای خود قرار میگیرد و بـه اقتضـای
شرایط ،هر کدام وظیفه خاص خودش را انجام میدهد» (همان) و با این وصف است که نه تنها
در مقابل یکدیگر قرار نخواهند گرفت بلکه در تکمیل یکدیگر هماهنگ میشوند.
بارزترین این ویژگیها در ابتدا احساسی است که در اثر گناه به شخص خـاطی دسـت خواهـد
داد.احساسی خوشحالی که ابتدا در اثر گناه کوچک به وجود آمده و ارتباب مستقیمی با تأثیر ایـن
گناه در قساوت قلب وی دارد .هرچه این شیرینی بیشتر باشد تـأثیرش در قسـاوت بیشـتر خواهـد
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بود .پس «بدیهی است اگر گناه ،کبیره باشد زشتی ابتهاج به آن بـه همـان انـدازه بـزرگ اسـت »
(همان1131 ،ب ،ص )011که به تعبیری به آن ابتهاج 2گفته میشود.
اصول کلی که استاد در زمینه قساوت قلب در قرآن مطرح مینماید استنباطی است که از آن
داشتهاند که به چند مورد اشاره مینماییم:
1ـ عدم حضور قلب:به علت اینکه خالق و پرورورنده انسان خدای متعال است ،رعایت تقـوای
الهی الزم است.و خضوع نکردن در مقابل پروردگار پذیرفته نخواهد شد .ایشان دلیل آن را «یـا بـه
جهت صالحیتنداشتن خدای سبحان یا به گمان برتری انسانهـا بـر او یـا برابـری انسـانهـا بـا
اوست ،حال آنکه انسان آفریده او و محتـاج وی اسـت و هسـتی خـویش و کمـاالت خـود را از او
گرفته است و بدین سبب هی گونه برتری بر وی یا برابری با او نـدارد( ».همـان1131 ،ب ،ج،11
یاد خدا با حضور قلب ارتباب دو طرفه داشته و اگر ذکـر خداونـد ملکـه نفسـانی انسـان شـود،
آرامش صادق را به وجود خواهد آورد( .همـان ، 1132 ،ص )020و بـا غفلـت اسـت کـه بـه دام
کمند شیطان سقوب خواهیم کرد .و رهایی از آن میسر نخواهد بود مگر به ناله و زاری کـه همـراه
با یاد خدا انجام خواهد شد .و از آنجا که سالح مؤمن نیز گریه است «ارحم من رأس مالـه الرجـا
ّ
وسالحه البکا » (مفاتی الجنان ،دعای کمیل) «کسی که اهل تضـرع نیسـتُ ،مسـل نیسـت و
ّ
کسی که ُمسل نبود بر دشمن درون پیـروز نمـیشـود و در نتیجـه بـر اهـریمن بیـرون هـم پیـروز
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ص)31

نخواهد شد» (همان1132 ،غ ،ج ،2ص )10بنابراین اگر کسی قساوت قلب داشته باشد ،قساوت
وی نمیگذارد انسان اهل گریه و خشیت باشد.
2ـ تحریف :تحریف کتاب الهی نقض عهدی بود که قساوت قلب را به همراه لعن الهی برای
یهودیان به ارمغان آورد .این دو رذیلت به تعبیـر اسـتاد درکـاتی از سـیاهدلی اسـت کـه صـالبت و
سنگی قلب را به وجود میآورد.ایشان دلیل آن را تعاملی که بین رذائل و«پیشگام ،نیـت سـو کـه
اول از دل آماده کژروی برمیخیزد و دوم اعضا و جوارح به عصیان اقـدام مـینماینـد( ».همـان،
1131ب ،ج ،22ص )153دانسته است .و این درکه سنگدلی«زمینه گناه تحریف را به همراه دارد
و هبوطی از مهابط تحریف ،مقدمه قساوت و سیاهی دل است( ».همان ،ص)151
2ـ احساس لذتی که ازگناه برای شخص خاطی به وجود خواهد آمد
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ایشان تحریف را که یهودیان انجام دادند را بدترین ستم به دینشان دانستهاند ،زیرا «تحریـف
کتاب خدا تهمت زدن به اوست ـ چون گفتار و نوشتار تحریف شده نظر خودشان بود نـه خـدا ــ و
افترا بر خداوند از بدترین اقسام ظلم است» (همان ،ج ،22ص)151
یهودیانی که بر اثر قساوت قلب تحریف را انجام میدادند «هر دو تحریف لفظـی و معنـوی را
مرتکب میشدند» (همان) به این ترتیب که گاهی الفا تورات را به میل خـود تغییـر داده و آن را
وحی میخواندند .گاه تورات را به میل خود تفسیر میکردند.
به این ترتیب ثمرهای که از قساوت قلب در نظر استاد به وجود مـیآیـد بـی پروایـی از ارتکـاب
گناهان بزرگ میباشد که به وسیله آنان تحریف شده است.
1ـ عدم توبه:همانطور که گفته شد ،قلب در اثر گناهان فاسد شـده و انعکاسـی نـدارد و یـا بـه
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تعبیری قلب سیاه میشود.گناهکار مانند فردی است که مسـموم شـده و اگـر زود معالجـه نشـود
مسمومیت سراسر وجود او را فرا خواهد گرفت .به این ترتیب وی در اصل گناه دچار سهل انگاری
شده و در توبه مسامحه مینماید .سپس وی «اصل معصیت را خـالف نمـیدانـد و کـمکـم اصـل
واقعیت را انکار میکند( ».همان1131 ،ب ،ج ،13ص )50و عاقبت او نیز به شـرک و کفـر خـتم
خواهد شد.
امام صادق  میفرمایند:پدرم همواره میفرمود که هی چیزی بدتر از گناه ،قلب را فاسـد
نمیکند.وقتی گناه وارد قلب شد ،اگر سری پاکسازی نشـود ،قلـب را دگرگـون مـیکنـد (کلینـی،
همان ،ص.)223
انباشته شدن قلب از گناهان در نظر استاد در صورتی مایـه قسـاوت اسـت کـه «کـه امـالح و
رسوبات چشمه ،راه آب را میبندند ،زیرا رسوبات کمکم مسـیر آب را پـر مـیکننـد و گـاهی اصـل
چشمه به دست همان رسوبات دفن یا محدود میشود و ایـن آب در هـر سـرزمین سرسـبزی وارد
شود ،آن را خشك میکند ،چون رسوبات کمکم بـه سـنگ بـدل مـیشـوند( ».همـان1131 ،ب،
ج ،13ص )05و سبب خواهد شد که راه قلب بسته شود ،در حالی که وجوب توبـه بـه قـوت خـود
باقی میماند.
0ـ ربا:قساوت قلبی که در اثر ربا به وجود میآید عالوه بر اینکه مال را از بین میبرد خسارات
جبران ناپذیری به جامعه وارد میکند .آیتالله جوادی آملی ضمن بررسی مفصلی که در باب ربا به
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کینه و سو ظن پدید میآورد و امنیت را سلب میکند و بعضی را بر انتقام قولی و فعلی ،مباشرتی
یا تسبیبی ،تحریك و تهییج میکند و به اختالف دامن میزند و بدینسان راه فساد و زوال مـال را
هموار میسازد»( .همان ،ج ،12ص.)550
بنابراین عالوه بر این که فساد مالی به وجود آمده حرام را وارد سیستم مـالی جامعـه مـیکنـد
سبب خواهد شد تا قساوت در دل به وجـود بیایـد .و در مقابـل آن صـدقه مـیتوانـد ایـن نقـص را
جبران نماید.

مواردی نیز وجود دارد که ،خداوند با رنج و سختی انسان را میآزمایـد تـا بـه هـوش آینـدّ .امـا
افراد کور دل «بر اثر قساوت دل ،در فشار آزمون به بأسا و ّ
ضرا نیز متذکر خدا نشده و تضـرع و
ِ
ِ
ناله نکردند و به هوش نیامدند .از آن پس خدای سبحان درهای نعمت را بر آنان گشود و به نعمت
ص)222
هر کاری که مباین معرفت الهی باشد یا مان محبت الهی شود ،قلب را به صورت قالب سرد و
قاسی در میآورد( .همان ،ج ،5ص)203
نتیجه

در بررسیهایی که در خصوص قلب و آفات وارده برآن در آثار آیتالله جوادی آملی صورت گرفتـه

آفات قلب از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

سرگرمشــان ســاخت؛ همــان نعمتهــایی کــه ســالیان متمــادی از آن برخوردارنــد»( .همــان ،ج،1

نتایج زیر به دست آمده است:
ایشان قلب را عالوه بر آنچه از ظاهر آن پیداست که تکهای گوشـت مـیباشـد ،دارای روحـی
روحانی با فطرت ابتدایی توحیدی دانسته که با توجه به طبیعت پاک خود قدرت بر تفریـق حـق از
باطل را دارا میباشد.
قدرت بالقوهای که خالق هستی در این مرکز احساسات قرار داده تا زمانی کـه آلـودگی بـه آن
نرسیده به قوت خود باقی است .پس میتواند بازتابی از انوار الهی باشد.
ایشان ،قلب را در سه کارکرد مورد بررسی قرارداده است .کارکردهای ادراک ،ایمان و اخالق و
عواطف و احساسات که نوعی گرایش را برای قلب به وجود خواهند آورد.
وجود این کارکردها در قلب همواره سبب بازگشت به مبدأ خود است .تا زمانی که از این مسیر
با میل به گناه منحرف نشود.
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با توجه به مطلب فوق قلوب از نظر ایشان به دو دسته تقسیم خواهند شد .قلوب پاک و قلوب
بیمار .ایشان بیماری قلوب را فقط بر اثر گناه آلود شدن قلب ،توسط خود شخص دانسته و اینکـه
میل به گناه و ابتهاج اثر مستقیم با بیماری قلب خواهد داشت.
آفاتی نیز در اثر گناه بر این قلب بیمار مترتب خواهد شد ،که از جملـه آنهـا مـیتـوان بـه قـرار
گرفتن قلب در حجاب ،ختم و یا مهر شدن قلب که همان قفل خـوردن قلـب مـیباشـد و در آخـر
قلب به موجودی سخت به مانند سنگ تبدیل شده و از نرم خویی یک مؤمن دور میگردد.
نکته جالب توجـه دیگـری کـه اسـتاد مـورد بررسـی قـرار دادهانـد ،بیـان دو گونـه قسـاوت در
آموزههای اسالمی بود که هر دو از یک مرکز به نام قلب سرچشمه میگیرند.
قساوتی که در اثر گناه و سیاه شدن دل به وجود میآید و قساوتی که یـک مـؤمن در راسـتای
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و هشتم ـ پائیز و زمستان 8931
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حفظ اسالم در مقابل دشمن باید داشته باشد ،که هی منافاتی با آموزههای فوق نخواهد داشت.
نکته قابل تأمل دیگری که باید به آن اشاره نمود ،عوامل ایجـاد کننـده آفـات اسـت .از منظـر
ایشان این عوامل پایهای برای جزئیات بعدی میباشد.
از جمله این عوامل میتوان به عدم حضور قلب ،تحریف ،عدم توبه و ربا که از امور اقتصادی
مسلمانان و جوام میباشد نام برد که فسادو گناه را به همراه دارد.
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چکیده

قرآن کریم

َ َ َْ
بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خی ٌر و أبقی در

َ
َ
بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خ ْي ٌر َو أ ْبقی در قرآن کر یم

َ
َ
استدالل خ ْی ٌر َو أ ْبقی در مواض تقابل دنیا و آخرت به کار رفته و در ایـن راسـتا
دارای حوزههای کاربرد متفاوتی ،مربوب به تصمیم گیریهای انسان اسـت ،کـه
ّ
ّ
موقعیت
موقعیتها عبارتند از:
باید یکی از دو طرف را بر دیگری ترجی دهد .این
ّ
موقعیت دعوت به
رزق که شامل دو حوزۀ تنگی رزق و مقایسه در روزی میباشد،
ّ
موقعیت تهدید ایمان ،کـه دو راهـی دنیـا یـا آخـرت عنـوان جـام همـۀ
هدایت و
ّ
ّ
موقعیتهاست .توجه به این استدالل باعث میشود ،انسان با نگاهی واق بینانه،
ّ
موقعیـتهـای
بهترین رویکرد را جهت عملکرد صـحی بـرای مواجهـه شـدن بـا
نــامبرده داشــته باشــد .بــه کــارگیری اســتدالل بــه تناســب کاربردهــایی کــه دارد،
پیامدهای کار آمدی را به همراه خواهد داشت ،از جمله :قناعت ورزی ،بردبـاری،
سپاسگزاری ،رضامندی از زندگی ،هدایت پذیری ،تعالی خواستهها ،از بین رفـتن
ترس و اضطراب ،استقامت بر هدف و دستیابی به فالح.
َ
کلیدواژه ها :خیر ،أبقی ،دنیا ،آخرت ،استدالل (قرآنی).
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