
 0011، پاییز 32سوم، پیاپی  ۀشمارششم، سال 

 

 

 

 
 

  

9 

 

 

 

 

 

 

 شناسی دو تعبیر قلب سلیم و بیمارزیبایی درآمدی بر

 صحیفۀ سجادیهدر قرآن کریم و 

 1وندتورج زینی
 2فریبا اکبرزاده

 چکیده

گرچه ریشه در بالغت  ستن ی دارد، سی ادبی مدرنازیبایی شن ای هترویکردهتا و داش ، اهمصتدا امتا بتا ، ا
رگذاری و درک مخاطت  اث ۀ، تبیین چگوشگی زیبایی و شحو در زیبایی شناسی آثار ادبی. گون در ارتباط اس ا گوش

 . شودیاز اهداف اساسی محسوب م

؛ است  صحیفۀ سجادیهقرآن کریم و  از واژگان محوری و اصطالحات کلیدی در« بیمار»و  «قل  سلیم» دو تعبیر
، تشتبیه و است عاره و اف فتاتویژه ، بتهادبتی هایشگردها و شیوهبا اس فاده از ، قرآن کریمویژه ، بهاین دو م ن در

کیدحصر و  به عنوان یکی از ، بس ن اصول آن کارهو ب، مندی از قل  سلیمهبهر ، و دیگر عناصر بیاشی و بدیعی تأ
آید و در صورت اشحراف و گترای  بته قلت  یشمار م ای تکامل اخالقی و تأمین بهداش  رواشی اشسان بههسب 
 هتای رواشتی و اخت الل و شاهنجتاری در بهداشت  رواشتییبیمار، گرای  به رذیل  های اخالقییهاهزمین، بیمار
احستا  ، رف تار ات متاعی مناست ، پتذیریاشعطتاف، خود شکوفایی، پذیریخویش ن، درحقیق . شودیمتربی 

کته چنانهم. شناستی مفهتوق قلت  ستلیم است یاز ش ایج زیبای دیگر موارد اضطراب وکاه  ، شادی، خوب بودن
شناسی مفهتوق قلت  یزیبایدس اوردهای  از هاتز آن بدگماشی و، افسردگی، اضطراب، گریزیهتامع، خودگریزی

تبیین آثار  ح وطرح این دو اصطال ۀشیو  بایی شناسی توصیفی و تحلیلی واین پژوه  به زی. آیدیبیمار به شمار م
 . پردازدیدو م و ش ایج آن

 . رف اری -بهداش  رواشی، قل  بیمار، قل  سلیم، زیبایی شناسی، صحیفۀ سجادیه، قرآن کریم: کلیدی واژگان
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 مقدمه

ای هترویکردهتا و داش ، اهامتا بتا مصتدا ، بر بالغ  ستن ی است وار است ، زیبایی شناسی ادبی مدرن بنیاد
توضتی  و تبیتین  ،در زیبایی شناسی آثار ادبی. در ارتباط اس ها تز آن شناسی وروان ،فلسفهاز تمله ؛ گونا گوش

 ،در حقیقت . آیتدیاهتداف اساستی بته شتمار مت و اهتفهم مخاط  از آرمان رگذاری واث ۀشگی زیبایی و شیو چگو 
 ،اشدیشته و فکتر ،عاطفته ،تصتویر و تخیتل ،موستیقی) عناصترادبی اشدازچشماز  تحلیل ادبی و مح وایی یک م ن

 بته منوتور بررستی( اهتگیتری از دیگتر داش هبهتر ) و غیرادبتی( رویکردهای دیگر های شحوی وهواژگان و گزار 
و معنتا بته مخاطت  و برشتمردن آثتار و است نباط  اهداف وشیوه های بیاشی یک م ن ته  افقتا و تفهتیم مفهتوق

 . سی اس زیبایی شنا در گس رۀ مباحث ،مخاط  از آن م ن ادبی
کته ابعتاد و زوایتای ؛ دکنتمی هتای دینتی یتاریهما را در فهم و درک به ر آموز  ،شناسی م ون دینییزیبای چرا

ستلیم در پرتتو ( روان) قل ؛ شمایدیای ادبی و غیرادبی آشکار و توصیف مهگیری از داش هپنهان م ون را با بهر 
کی ،ایمتان؛ چتونهمتربی ی فتراوان  -دارای آثار اخالقی ،صحیفۀ سجادیهزیبایی شناسی اشدیشه های قرآشی و   ،پتا

گاهی و بین  دینی ،تواشایی فهم و درک حقیق  ،اخالص ،خوف ،خشوع ،شرمی ،سکینه ،اطمینان گرایی و  ،آ خدا
شستب  بته دیتن و  ،دروشتی و ایمتان ختافن اشستان ۀروشنگر چهتر  ،چنین قلبی. باشدیم تز آن تویی وحقیق 

اشستان را بته  ،برختورداری از چنتین فلتیل ی. شتودیو سب  سودمندی در دشیا و آخرت م اس ای دینی هارزش
خشتوع و ) «اخبتات»فلتیل  ؛ به عنتوان شموشته؛ سازدیای اخالقی و رف اری دیگر شیز رهنمون مهسوی فلیل 

آثتار و  ،یل یچنتین فلت ،بنتابراین. حاصل برخورداری از فلیل  قل  ستلیم است (، فروتنی همراه با بیم و امید
د تواشتمی ،قلبی که سلیم باشد یا در این مستیر حرکت  کنتد ،از این رو. دشبال دارده ش ایج بسیار ارزشمندی را شیز ب

و راز و باطن عبادت و عشق به پروردگتار را  شمایدشایس گی درک معرف  افهی و خوشبخ ی و رس گاری را پیدا 
 ینتتر مهم شهتد کتهیاخالقی مثب ی در گف ار و کردار آدمتی بتر تتای مت آثار ،چنین قلبی ،افزون بر این. شیز بیابد

 . باشدیآرام  روحی و رواشی فردی و ات ماعی م ها،آن
 ،سرکشی ،کوردفی ،اضطراب ،سرگرداشی: چونهمرف اری  -قل  بیمار شیز دارای آثار منفی اخالقی ،در مقابل

. شتودیپرداخ ه متها آن باشد که در این پژوه  به تحلیلیم دیگر موارد بداشدیشی و ،ریا ،قساوت قل  ،گمراهی
 . (53-55: 1830 ،قرائ ی ؛88-63: 1835 ،مجموعه شویسندگان ؛110: 1831 ،مکارق شیرازی)

برای بیان اهتداف و  ،دو تعبیر قل  سلیم و بیمار در این دو م ن دینی فهم دقیقالزق به ذکر اس  که درک و 
شناسی ما را در فهم به ر این اهتداف و یاین زیبای. شیازمند زیبایی شناسی ادبی اس  ،مفاهیم اخالقی که ذکر شد

 . ای که شاید با علوق غیرادبی چندان محقق ششودهمسأف. دکنمی مقاصد کمک
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 ادبیات نظری پژوهش. 1

 پیشینۀ پژوهش. 1-1

مست قل و بتا ، پژوه  های اشجاق شده در این زمینه تربی  اس  کهشایس ه یادآوری  ،موضوع ۀپیشین رۀدربا
آثتار  از تملته. پرداخ ته اشتد صتحیفۀ ستجادیهبه تحلیل تطبیقتی آن بتا  ترکم   قرآن شگاش ه شده اس  ومحوری

 توان اشاره کرد:به این موارد می ،برتس ه در این زمینه
تتدوین ستید حستن  ،1831 ،شتیرازیمکارق شاصر اثر  ،«یکصد موضوع اخالقی در قرآن و حدیث» ک اب -1

و زوایتای زیبتایی  در این اثتر اشتاراتی کوتتاه بته برختی از ابعتاد. ةدارافک   اإلسالمی ،تهران ل،چاپ او حسینی،
 . شناسی دو تعبیر قل  سلیم و بیمار شده اس 

در این اثتر شیتز . دف ر ششر معارف ،قم چاپ سیزدهم، ،1830 ،قرائ ی فیف محسنأت ،«تفسیر قرآن»ک اب  -6
 . شده اس پرداخ ه به برخی آثار و ش ایج قل  بیمار و سلیم 

هتا و متدار  علمیته هسازمان حوز  ،قم چاپ دوق، ،1835 ، تمعی از شویسندگان،«مفاهیم اخالقی»ک اب  -8
 . شداهبه برخی از ابعاد فردی، رواشی و ات ماعی قل  سلیم و بیمار اشاره شمودشویسندگان ، خارج از کشور

 ،عبا  عرب، چاپ هشت م، مشتهد ۀترتم، 1833 عثمان شجاتی،محمد اثر  ،«قرآن و رواششناسی»ک اب  -0
 . ازآثار و ش ایج رواشی قل  سلیم و بیمار سخن گف ه شده اس شوش ه در این  .آس ان قد  رضویاش شارات 

 کارشناستی ارشتد، ۀپایان شام ،1830شجفی عمران،  ۀعارف ،«قل  سلیم از دیدگاه قرآن و روایات»ۀ پایان شام -5
 . اس گش ه ر رسی به چکیده این پایان شامه میسبرای شگارشده تنها دس . داششگاه باقر افعلوق

صتن  ،86، شتمارۀ فصلنامه بینات ،1830 ،مولوق بی فاطمهیاثر ب« قل  سلیم در قرآن و صحیفه» ۀمقاف -2
دارد به تحلیل تطبیقی برخی از  گانشگارشد  ۀین تناس  را با مقافتر بی  در این اثر که تا حدودی شویسنده. 86-08

 . ای مفهومی و مح وایی قل  سلیم در قرآن کریم و صحیفه پرداخ ه اس هشباه 
حسینی کارشامی و علی اصترر سیدحسین اثر « رهیاف ی در شناخ  سالم  معنوی در قرآن کریم» ۀمقاف -5
 . 26-03 صن ،(1) 5 ،ششریه دین و سالم  ،1833 ،زکوی
مطافعتات  فصتلنامه ،1833 موفتری،سودابه « صحیفۀ سجادیه دعاهایفرازهایی از زیبایی شناسی » ۀمقاف -3

گیری از بالغ  ستن ی و هدر این مقافه با بهر شویسنده . 105-115 صن ،6ۀ شمار  ،ادبی م ون اسالمی، سال پنجم
 . پرداخ ه اس  صحیفهدعاهای زیبایی شناسی مدرن به تحلیل فرازهایی از 

ضمن اس فاده از منابع تفسیری و تحلیلی به تبیتین زیبتایی شناستی دو تعبیتر قلت  ستلیم و  حاضر، ۀاما مقاف
تالش شده تتا میتان مفتاهیم دینتی و ادبتی شتوعی  چنینهم. پرداخ ه اس  صحیفۀ سجادیهدر قرآن کریم و  بیمار

 . همسویی در هدف ایجاد شود
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 ای پژوهشهپرسش. 1-2

 چگوشه و با چه تعابیری توصیف شده اس ؟ صحیفۀ سجادیهقل  سلیم و بیمار در قرآن کریم و  .1
 در خدم  بیان چه مفاهیم و اهدافی هس ند؟ به طور عمدهاین توصیفات . 6

 های پژوهشهفرضی. 1-3

مفاهیم ، تشبیه و اس عاره چونهمگیری از ابزارهایی هتوصیف قل  سلیم با بهر  ،تعابیر قرآشی و صحیفه در. 1
 ،ایتن افتزون بتر. همتراه است  هتاتتز آن و ،خوشتبخ ی ،آرامت  ،دریافت  و پتذیرش حتق ماشند م عدد یو آثار

 ،ست مکاری ،شفتا  ،شفتی و اشکتار حتق ،تردید ،اضطراب ،تهل ،تعص : چونمفاهیمی  آثار و تعبیرقل  بیمار با
 . بیان شده اس  موارد مشابه اشسداد و

شتناخ ی مطترح رف ارشناستی و روان ۀدر حتوز  ترین مفاهیم تربی ی و اخالقی مرتبط با این دو تعبیترهعمد. 6
 . شده اس 

 ضرورت پژوهشو اهمیت . 1-4

 از آن ته  اس  که در آموزهای قرآشتی و روایتی بتر موضتوع قلت  تربی  اهمی  بررسی چنین موضوعی
کید( اد و صدرؤ =ف) فهتم دقیتق و دریافت  ؛ به آن شسب  داده شده است بسیار های یهای فراوان شده و ویژگتأ

 تایگتتاه ایمتتان (،05زمتتر/ ؛6اشفتتال/) تایگتتاه احساستتات و عواطتتف (،153اعتتراف/؛ 02حتتج/) حقیقتت 
 اتنختتاب و اخ یتتار(، 10-18مطففتتین/) علتتم حلتتوری(، 5آل عمتتران/) در معتترا اشحتتراف(، 5حجتترات/)
د بترای تواشتمی بته ایتن موضتوع در پرتتو زیبتایی شناستی ادبتی پترداخ ن، از این رو...  و( 5احزاب/ ؛665بقره/)

 . باشدو سودمند مخاطبان ارزشمند 

 روش پژوهش. 1-5

اب تدا بته گتردآوری آیتات قرآشتی و  ،بهتره گرف ته شتده است  تحلیلتی -توصیفی  در این پژوه  که از روش
تحلیلی زیبایی شناسی مباحث مترتبط های صحیفه پرداخ ه شده پس از شرح و عنوان بندی تطبیقی به بیان هگزار 

که رود به شمار میای همیان رش  ۀیک مطافع ،این پژوه . دو پرداخ ه شده اس  با قل  سلیم و بیمار و ش ایج آن
 . گیری شده اس هدر آن از منابع دینی و غیردینی بهر 

 قلب سلیم. 2

 یمتان بته ختدایق و ایکته ملتر بته تصتد یزیتاز هر چ»قلبی اس  که ؛ «قل  سلیم» ،در آموزه های اسالمی
ر ختدا یتکه بته غ یاخال  زش  و آثار گناه و هر گوشه تعلق ،یو خف یل شرك تلیاز قب؛ باشد یخاف ،سبحان اس 
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شتود کته ینجا روشن میاز ا. خدا مخ ل گردد یتوته به سو یو باعث شود که صفا گرددباشد و اشسان تذب آن 
 ( 15/668 :1850، طباطبایی) «ر از خدا شداش ه باشد یبه غ یچ تعلقیاس  که ه یم آن قلبیمراد از قل  سل
هتای ادبتی و یارتبتاط بتا ویژگت در صحیفۀ سجادیههای اس ن اتی از زیبایی شناسی قرآن کریم و هتحلیل یاف 

 : ش ایج رف اری قل  سلیم و بیمار به شرح ذیل اس 

 فروتنی و خشوع در برابر خداوند. 2-1

 توادی آملی. از آثار چنین قلبی اس  ،حریم پروردگار و پرهیز از سرکشی و شافرماشی در برابر ایشانحرم  
گر خواس ید ببینید پی  خدا مح رق هس ید یا شه» : چنین گف ه اس  ،پاسداش  این حریم ۀدربار  ، به ما گف ه اشد ا

د میتزان بتین عبتد و متوفی تواشتمی ایتن دل چته حقیق تی است  کته. ببینید خدا در قل  شما چقدر حرمت  دارد
گاه کند که پتی  ختدا عزیتز است  یتا شه؟بعلتی تواشمی باشد؟این قل  چه ترازوی عجیبی اس  که د اشسان را آ

ختودش را گتم کترده ، شمی شناسد کجایی اس  و برای چته آمتده است که آن. خودشان و قلبشان را گم کرده اشد
 . (1856: 602، توادی آملی) «. اس 

چنتین  ،بته خشتوع و فروتنتی در برابتر پروردگتار باشتده ارزشمندی چنین قلبی که آراست  ۀدربار  ،کریم قرآن
 : اس فرموده 

ِه َوَما َنَزَل ِمَن اْلَحِقِّ َو ) ْن َتْخَشَع ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر اللَّ
َ
ِذيَن آَمُنوا أ َلْم َيْأِن ِللَّ

َ
ذذِ  َيُكوُنواََل أ ذاَ  يَكالَّ ََ وُتذوا اْلِك

ُ
ذُ  َن أ ْْ ِمذْن َق

 ( 12حدید/) ٌر ِمْنُهْم َفاِسُقوَن﴾يَمُد َفَقَسْت ُقُلوُبُهْم َوَكثِ ألَفَطاَل َعَلْيِهُم ا
اهل  ۀاز باب اح راق به پیشینیعنی  ؛آن اس  غای  ۀبیان مفاهیم در صیر ،شریفه ۀهای این آییاز تمله زیبای

و شکتوه  غیتر  غایت از صتیره  ،خطابی و مس قیمدر شکوه  ایشان به تای اس فاده از شقی و سرزش   ،ایمان
ِذيَن آَمُنوا»سد این تعبیر عاطفی غیر مس قیم ر می به شور. مس قیم اس فاده شده اس  َلْم َيْأِن ِللَّ

َ
قلوب اهتل ایمتان « أ

پیوس ه در معرا مسیر تلنگر و اح مال بازگش  و یاد خداوشتد  ،را که به دالیلی دچار غفل  و زشگار شده اس 
ای تز گمراهی و هش یج ،هشدار داده شده اس  که دوری و خودداری از این بازگش  ،در عین حال. دهدمی قرار

عین بازگش  به  ،برخورداری از قل  سلیم ،در این مقایسه میان قل  خاشع و قل  قاسییعنی  ؛فسق در پی شدارد
 ،ای تتز تتوبیخهش یجت ،هتای طتوالشیحقیق  معنوی  و فطرت اس  و دچارشدن به قل  بیمار و ستخ  و آرزو 

زیترا فتوازق موتتود ؛ مکنیه اس  ۀففظ قل  در هردو مورد اس عار  چنینهم. دور شدن از خداوشد شدارد گمراهی و
حترف  و شیتز. شتودمتی پویایی و تشخن در چنتین رویکتردی دیتده ،حرک . تاشدار به آن اسناد داده شده اس 

 . تکرار را دارد که خود بر موسیقی دروشی آن افزوده اس ین بسامد تر بی  ،در این آیه« الق»
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قل  اشسان مشت ا  ؛ شودیسیراب م ،تنها با اطاع  افهی ،از شگاه اماق سجاد ،چنین قل  تشنه و فروتنی
دچار زشگار و تیرگی شده اس  و راه رس گاری و شجتات  در بنتدگی و  ،گیو روزمر  ای که به سب  غفل هو تشن

 : خداوشد م عال اس اطاع  از 
ْش »
َ
ى ِعنْ َقلْ  ِرْ  أ ََ َد ُذُهوِل الْ ِْ  ( 180/05) «َك ُعُقوِل َطاَع
 «.به طاع  خود سیراب کن ،اهدفم را هنگاق غفل  عقل»

فهتاق کته ا( تشتنگییعنتی  ،تشبیه قل  به اشسان و اشاره بته یکتی از فتوازق او) اس عارۀ مکنیهافزون بر زیبایی 
 ؛در پایان کالق است « َك َطاَع َ » ففظ ،دیگر زیبایی های آن از ،اس  تشخنک و تحر بخ  و تصویرگر پویایی و 

خواهد که چگوشه و با یاز مخاطبان م در اش وار این ففظ اس  تا دریابد که اماق ،مخاط  با اش یا  وافریعنی 
 . چه ابزاری قل  خوی  را در هنگاق غفل  سیراب شمایند

تتر از بتاالتر و افتزون ،اشسان مؤمن شسب  به خداوشد و فروتنی در برابر فرمان های افهی محب  ،در حقیق 
ماشنتد پتدر و فرزشتد و خویشتاوشدان و  ،تترین افتراد بته اوی شزدیتکح ت ،و فروتنی آدمی شسب  به مردمان محب 

متؤمن بتی  ،گیترد  شسب  به همگتی ایتن افتراد در تلتاد قترار محب افهی مؤمن با ح  دوس ان اس  و هرگاه 
این وضعی  رواشی برختی از مؤمنتان . (156: 1833 ،عثمان شجاتی) افهی و طاع  اورا برمی گزیندح  درشگ 

 : ترسیم شده اس  ،به صورت موازشهاین گوشه در قرآن کریم  ،صدر اسالق
ِه َواْلَيْوِم ) وَن َمْن اآلِخ ََل َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِباللَّ ْو ِر ُيَوادُّ

َ
ْو ِإْخَواَنُهْم أ

َ
ْبَناَءُهْم أ

َ
ْو أ

َ
َه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباَءُهْم أ َحادَّ اللَّ

اٍت َتْجِري ِمْن  َدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َوُيْدِخُلُهْم َجنَّ يَّ
َ
يَماَن َوأ َب ِفي ُقُلوِبِهُم اْْلِ ََ وَلِئَك َك

ُ
ْنَهاُر َخاِلذِديَن فِ َعِشيَرَتُهْم أ

َ
َها اْْل َِ يَهذا َتْح

ِه ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  ََل ِإنَّ ِحْزَ  اللَّ
َ
ِه أ وَلِئَك ِحْزُ  اللَّ

ُ
ُه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه أ  ( 22مجادله/) ﴾َرِضَي اللَّ

تایگتاه و  ،ایتن است  کته چنتین قلبتی؛ که با مفهوق قل  سلیم در ارتباط اس آیۀ شریفه از زیبایی های این 
به ک اب یا دف ر یا فوحی تشبیه شده اس  که به ( اس عارۀ مکنیه) بیاشی اس عاریدر  ،ظرف ایمان به پرودگار اس 

خشتنود از اعتوان و ، ماشتدگار ،بهشت ی، معنتوی ،ایمتاشی مک توب؛ ک اب  اشاره شده اس ، یعنی یکی از فوازق آن
که هتیچ قتدرت  شودمی ای اس نباطهماشدگار و تاوداش ،شیز چنان ایمان اس وار« کَ َ  »ازفعل. اشصار حزب خداوشد

کندیمادی و شسب  خویشاوشدی شمی تواشد آن را از ویژگ ایتن ایمتان ماشتدگار شستب  بته ختدا و . های مزبور تدا
اس  که بتر ایتن تتوالی قلبتی و حقیقتی  تبریو  توفیهمان مفهوق ؛ رسول و آن بیزاری اس وار شسب  به دشمنان

وَلِئذَك ﴿: هایی ساده و ایجازگوشه بیتان شتده است هی که با گزار ش ایج. چهار ش یجه و پاداش م رت  اس ، مؤمنان
ُ
أ

َدُهْم ِبُروٍح ِمْنهُ  يَّ
َ
يَماَن َوأ َب ِفي ُقُلوِبِهُم اْْلِ ََ َها َك َِ اٍت َتْجِري ِمْن َتْح ْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوُيْدِخُلُهْم َجنَّ

َ
ذُه َعذْنُهْم  اْْل َرِضذَي اللَّ

 ﴾َوَرُضوا َعْنهُ 
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« محب  خداوشد» دهد که تمع میانیمنان هشدار مؤای صری  و روشن به مهدر این آیه به گوشگویی خداوشد 
یک دل ممکن شیس  و باید از میان این دو یکی را برگزینند تا مشمول شعم  هتای  در« محب  دشمنان خدا»و 

 ( 5: 186: 1850، مکارق شیرازی). دشیوی و اخروی پروردگار شوشد
 : تفسیر بخشی از این آیه چنین شوش ه اس در  عالمۀ طباطبایی

کته بته ختدا و  یمتاشیاس  که به خاطر ا یاشاره به مردم؛ «اوفئك» ۀکلم« مانیقلوبهم اال  یاوفئك ک   ف» در
  و یه تصتر یتن آیتو ا .... کننتدیشمت یا برادرشان باشد دوس یا پسر یروز تزا دارشد با دشمنان خدا هر چند پدر و 

 ( 3/800: 1731، طباطبایی) هس ند یقین حقیمؤمن ین کساشیچنن اس  که یشن در ا
خواهد که دف  را برای دوس ی و ایمان به او از یشیز در فرازی صمیمی وفروتناشه از مقاق پروردگار م اماق
 : خافی شماید ،غیر خدا

ْغ » َّْ َقلْ  َفرِّ ى ِلَمَح َك ِْ َِ» (10/61 ) 
 : دهدیششان م ،ای بیکران افهیهبرابر شعم سپا  آدمی را در  ،این شیف گی و گرای 

ُه َمْف َقلْ  .... ُسَؤاَل َمْن  ََلَی َأُلَك َيا َمْو َفَأسْ » وٌن ِبَكثْ ُْ َعِم َعَليْ َُ  ( 3/56) «هِ َرِة النِّ
 ،ا بتر اوهتدر خواس  کسی که دفت  بته ستب  زیتادی شعم  ،مکنمی از تو درخواس . ای موالی من ،پس»

 «.فریف ه شد
ُفَك » تناس  ففوی

َ
سأ

َ
 ۀبیان شوع درخواس  در خاتمت چنینهم. از زیبایی های بدیعی کالق اس « الؤ س»و « َفأ

 . فراز بر زیبایی آن افزوده اس 
کی بت؛ بترای درک بیتن  و معرفت  دارد تتربی  آمادگی ،قل  سلیم، به هرحال دور ه زیترا از آفتودگی و شاپتا

اماش  افهی اس  و فرو رف ن در رذاف  ها و شهوت ها و پیروی از قل  سلیم تایگاه ایمان به پروردگار و . اس 
قلت  ستلیم  ،بته عبتارت دیگتر. گرددمی ماشع رسیدن به این مرتبه و پذیرش اماش  ،هوای شفس و سقوط در تهل

 ( 038: 1832 ،علیمه) هس ی و حقیق  آن اس  ۀایمان به پروردگار و معدن مشاهد محل

 روانییاد پروردگار و آرامش . 2-2

گاه م ،این ویژگی بر ذکر خدا از طریق تسبی  و  مؤمن مداوم ؛ شودیسب  تکامل روحی و معنوی اشسان آ
موتت  تزکیته و صتفای شفتس و احستا  امنیت  و آرامت  رواشتی وی  ،تکبیر و اس رفار و دعا و تالوت قترآن

شمتی تواشتد بته ، اغیار باشد در حقیق  قلبی که در مسیر هوی و هو  و. (823: 1833 ،عثمان شجاتی) شودیم
از ایتن . (103: 1851 ،شتجاعی) بردیشم، ای که باید از افاضات اشوار ربوبی ببردهسوی خدا اقبال کند و طبعًا بهر 

آن را مبنتا و  توانمی ی کهبه طور ،اشسان اس « حقو  معنوی»ها و یارزشمندترین روز« آرام »و« سکینه»رو 
 (: 16: 1830 ،پور دهکردی محمد) کالق وحی داشس  اسا  بهداش  و سالم  روان در
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( 
َ
ِه أ ِذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر اللَّ ِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُ ﴾ََل الَّ  ( 63رعد/) ِبِذْكِر اللَّ

هِ  »تعبیر  ؛است « ذکتر»و «اطمینتان»و « ایمتان»؛ اصتطالح کلیتدی بیاشگر سته« آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر اللَّ
در بخت   ،از سوی دیگتر. مقصور و محصور در ایمان و ذکر خداوشد اس  ،اطمینان و آرام  رواشی اشسانیعنی 

هِ »و تقدیم تار و مجرور « أال» پایاشی آیه با آوردن حرف تبیه  ۀششان دهند؛ که خود شیز مفید حصر اس  «ِبِذْکِر افلَّ
کیدو  تأثیراهمی  وافر  تقوی  اطمینان و آرام  حقیقی قل  اشسان  در( در مقایسه با دیگر امور) یاد خداوشد تأ

آهنتگ دروشتی شیز بر زیبتایی و ضترب ،باشدمیت و اطمینان که معنابخ  قدرت و قو « الق»حرف  تکرار. اس 
کیدبیاشگر ( هافل  ) تکرار اسم تالفه چنینهم. این کالق افزوده اس  در یتاد  راست ینبتر حصتر حقیقتی آرامت   تأ

 ،شیتز در فتراز ستاده و صتمیماشه زیتر ستجاداماق . پروردگار و شفی دیگر موتودات از این ویژگی رباشی اس 
 : داشدیرا محصور و مقصور در یاد بزرگی و شکوه خدا م هادلسالم ی 

َك َساَلَمَة ُقُلوِبَنا ِفى ِذكْ  َعْ  ْج إِ » َِ  ( 10/5) «ِر َعَظَم
شتده است  بته ( موستیقی دروشتی) واج آرایتی« سین»در این فراز که با سجعی بی تکلف و با حرف  چنینهم

 : شوشدیم وسل م ،د که به خداوشد و شیکان خلقکنمی آرامِ  دل بندگاشی اشاره
ى ِبَك َو ِبِخَياِر َخلِقَك » َِ غَناِئى َو َكَفاَي َِ نَس َنفِسى َو اس

ُ
ى َو أ ِْ  ( 16/61) «َب  إجَع  ُسُكوَن َقل

 قیتوانایی درک حقا. 2-3

ل و بصتیرت ستب  تعقت ،زیرا قلت  ستلیم؛ پذیرش درس ی و حقیق  را داراس  ۀآمادگی و زمین ،چنین قلبی
 : دهدیشود و آدمی را از کوردفی و گمراهی شجات میدروشی م

َفَلْم َيِسيُروا ِفي ا)
َ
َها ألأ ْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَها َفِإنَّ

َ
ُكوَن َلُهْم ُقُلوٌ  َيْعِقُلوَن ِبَها أ ََ ْبَصاُر َوَلِكْن َتْعَمذى ألَتْعَمى اََل ْرِض َف

 َِ ُدوِر﴾ ىفِ  ىاْلُقُلوُ  الَّ  ( 02حج/) الصُّ
گرچه در ظاهر ،از زیبایی های این آیه گتوش شتنوا چشتم بینتا و  ،شقد و شکوه  اس فهامی کساشی اس  که ا

زیرا هرگز برای درک حقیق  هس ی و خداوشتد تتالش و تکتاپو شمتی ؛ کور و شابینا هس ند ،اما در حقیق  ،دارشد
 ،و شیز گوش شنوایی برای شنیدن پیاق فرس ادگان افهی شدارشد ،یی که در سینه دارشدهادلفذا به سب  کوری  ؛کنند

 اس عارۀ مکنیتهبا تامل در اسناد عقل و دیدن به قل  که . اشدهشاشوان و درماشده شد ،از درک و دس یابی به حقیق 
ُدوِر  یفِ  یَتْعَمی اْفُقُلوُب افَّ ِ  ....َفَ ُکوَن َفُهْم ُقُلوٌب َیْعِقُلوَن » : آیدیبه شمار م تصویر است نباطی : گف  توانمی «افصُّ

 ،ختردی هست ند کته بترای فهتم حقیقت از وضعی  و احوال اینان بیاشگر این اس  که آشان کوردالن شادان و بی 
 . گذاردیی شمتأثیرتالش شمی کنند و موعوه و ارشاد در ایشان شیز 
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؛ خواهتدیرا مت( قلت  بصتیر) چنین بیتن  و شعم تی، در گف اری ساده و بی پیرایه ،شیز از خداوشد و اماق
گاهی و بصیرتهقلبی که در صورت بهر  پویتایی و ( اس عارۀ مکنیته) اشساشیچوشان  ،مندی و برخورداری از این آ

 : شمایدیرا کس  م تشخن تحرکششاط و 
ِصيَرَة ِفى َقلْ َوالْ ... َعَلى ُنْن َو امْ » ىَْ ِْ» (8/68 ) 

 ای الهیهتعظیم ارزش. 2-4

چنین اح رامی از ؛ شودیا و تکافیف افهی مهسب  اح راق پایدار و دروشی به ارزش ،برخورداری از قل  سلیم
 : پارسایی و پرهیزگاری اس  هایهششاش

َها ِمْن َتْقَوی اْلُقُلوِ ﴾) ِه َفِإنَّ ْم َشَعاِئَر اللَّ  ( 86حج/) َذِلَك َوَمْن ُيَعِظِّ
بیاشگر تایگاه بزرگ و شقت  (، ذفک) دور ۀو اس فاده از اسم اشار  «تقوای قلوب»به  «هتعویم شعار افل  »اسناد 

کی دل در بزرگداش  « تقتوی»و پیوشتد آن بتا « قلت » طباطبایی در تفسیر مفهوق ۀعالم. ارزش های افهی دارد پا
 یو اح راز و ات ناب از غل  خدا یق  تقویحق کهاینبه قلوب اشاره اس  به  یتقو ۀاضاف: چنین شوش ه اس 

. دل و شفتو  است  ،و منوتور از قلت . هتادلکته قتائم است  بته  یاس  معنتو یامر ،و تورع از محارق او یتعاف
 ( 10/583 :1731، طباطبایی)

شمودها و ششتاشه  ،ش ایج، قلبی ودروشی اس  چنین اس نباط شمود که تقوای افهی که یک امر توانمیاز این رو، 
 ؛ات ماع اس  ۀتعویم و عمل به شعار افهی در صحنازتمله شمودهای بیروشی و مورد اش وار آن ؛ های زیادی دارد

از زیبتایی  چنتینهم. دربیرون شیز ملمتو  و قابتل مشتاهده باشتدیعنی ش ایج یک فلیل  دروشی و قلبی حقیقی 
از کته این شته ،این اس  که آن تعویمی س ودشی و ارزشمند اس  که حاصل تقوای افهی باشتدآیۀ شریفه های این 

دریاف  که تعویم حقیقی شعائر افهی در صورتی ارزشمند  توانمی با این تحلیل. روی تواهر و شفا  صورت گیرد
اشحصتار تعوتیم واقعتی شتعائر افهتی در تقتوا و ، یعنتی تقوای قلبی و دروشی باشتد و ایتن ۀکه رهاورد و ش یج اس 

کراه و خوف) پارسایی حقیقی و شفی و اشکار دیگر موارد  . از آن( تواهر و ریا و شفا  و ا
خواهد که دف  را یخداوشد ماز و شیز اس فاده از اس عارۀ مکنیه در قلبی بیاشی ساده و خطابی  شیز در اماق

ىِنَك َقلْ يِلَمَراِشِد دِ  َرْح َو اْش »: گشای  دهد ،برای درک مقاصد دین افهی ِْ» (5/68 ) 

 تکریم فرستادگان الهی. 2-5

فرس اده  ،ایی اس  که از سوی خداوشد برای راهنمایی بشرهگرامی داش ن رساف  ،از دیگر صفات قل  سلیم
 :  شودیم
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ذِ ) ذِ  َن يِإنَّ الَّ وَلِئَك الَّ
ُ
ِه أ ْصَواَتُهْم ِعْنَد َرُسوِل اللَّ

َ
وَن أ ْجذٌر َعِظذيَيُغضُّ

َ
ْقذَوی َلُهذْم َمْغِفذَرٌة َوأ ََّ ُه ُقُلوَبُهْم ِلل َحَن اللَّ ََ  ٌم﴾يَن اْم

 ( 8حجرات/)
 : چنین شوش ه اس  ،در بخشی از تفسیر این آیه عالمۀ طباطبایی

بعد از آشکته  رسول خدا ی  رویاس  در برابر آهس ه کردن صدا پ یلیتم ۀا  وعدیس ،هین آیا  ایس
 ( 13/028 :1731، طباطبایی) .ن دادهیتمر  یتقو یشان را برایهادلخداوشد  کهاینکند به یف مین را توصیمؤمن

وَفِئَك ) دور ۀاس فاده از اسم اشار 
ُ
است عارۀ به منوور تعویم شأن واالی ایتن گتروه از اصتحاب و شیتز کتاربرد ( أ

بته تقتوا و مرفترت افهتی ، پیاق رسوالن باشتد ۀقل  اشساشی که پذیرا و شنوشد؛ بیاشگر این اس ( قلوبهم) در مکنیه
وَن ) در فعل ملارع چنینهم. اشدهآزمون خود را با موفقی  سپری کرد ،اینان از شور خداوشد. یابدیدس  م (؛ َیُرلُّ
کیتدگر پتایین آوردن صتدا و کوتتاه کتردن شگتاه است ، شکه بیتا و تتداوق ادب و فروتنتی در برابتر  ربتر است مرا تأ
ْتتٌر ) تعابیری با ففتظ شکتره آورده است  آیه شیز برای چنین افرادی، ۀدر خاتم. اس  پیامبر

َ
َفُهتْم َمْرِفتَرٌ  َوأ

 . که دالف  بر زیادی و فراواشی پاداش برای آشان اس ( مٌ یَعوِ 
ُظَلتم ) خواهتد کته قترآن کتریم را اشتیس روزگتار ستخ یپیرایه از خداوشد میشیز در فرازی ساده و ب اقام
َیاِفی کاربرد اس عارۀ مکنیه در قلتوب بتا . دریاف  شماید ،های آن را با قلبی سلیمیوی قرار دهد تا درک شگف ( افلَّ

تصویر اش زاعی را به حسی تبتدیل ستاخ ه است  کته  –م فه –و ذکر یکی از فوازق او  –مشبه به  –تشبیه آن به اشسان 
ُظَلم ) های قرآن و قراردادن آن در برابریرسیدن به مقاق اشس افهی و درک شگف یابد. به ر به مخاط  اش قال می

َیاِفی  : های این فراز اس یاز دیگر زیبای( افلَّ
َياِلى ُموِنساً  ى ُظَلِم آَن َلَنا فِ ُقْر َعِ  الْ ْج إِ » ى ُتوِصَ  ِإَلى ُقُلوِبَنا َفْه ... اللَّ ََّ هِ َح ِْ  ( 10/06) «َم َعَجاِئ

 ل بر اوخوف از خداوند و توک. 2-6

 ۀتر  به عنوان یک پدید ۀفاید: شودیبر وی و شیف گی شسب  به او م توکلماشع گناه و سب   ،تر  از خدا
، بلکته افتزون بتراین ،منحصر شمی شود ای دشیوی خالصه وهتنها به حفظ اشسان در برابر خطرها و آسی ، رواشی

اس  که اشسان مؤمن را به کن رل و حفظ خود در برابر عذاب افهتی  آنین و سودمندترین فوایدش تر مهم یکی از
ک بته تقتوا و کتار بترای مؤمن را بته دوری از گناهتان و تمست ،زیرا تر  از کیفر افهی؛ داردمی در آخرت شیز وا

 (: 32: 1833 ،عثمان شجاتی) شمایدمی کس  خشنودی خدا وادار
ُهْم ﴿ ِذيَن َيْخَشْوَن َربَّ َشاِبًها َمَثاِنَي َتْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَّ ََ اًبا ُم ََ ْحَسَن اْلَحِديِث ِك

َ
َل أ ُه َنزَّ ُن ُجُلذوُدُهْم َوُقُلذوُبُهْم يُثمَّ َتِلذ اللَّ

ِه َيْهدِ  ِه َذِلَك ُهَدی اللَّ ُه َفَما َلُه ِمْن َهادٍ  یِإَلى ِذْكِر اللَّ  ( 22زمر/) ﴾ِبِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِ  اللَّ
و دیگر -ترییرات تسمی براشسان، این اس  که به هنگاق بروز حاف  اشفعافی تر  ،شریفه ۀآیهای یاز زیبای

ذِ ) -حیواشات ُهمْ یَتْقَشِعرُّ ِمْنُه ُتُلوُد افَّ بَّ قرآن کتریم برختی از ایتن ترییترات تتدریجی . گرددمی عارا( َن َیْخَشْوَن َر
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افزون براین، از آثار و ش ایج . بیان شموده اس  را که شاشی از حاف  اشفعافی تر  اس ،( به ماشند فرزش) تسماشی
تهِ یُثمَّ َتلِ ) پوس  و قل  اس ( فروتنی) شرمی این حاف ، ه حافت  جتیش  اشتاره بته( ُن ُتُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم ِإَفی ِذْکِر افلَّ

 عثمتان شجتاتی،). دکنتمی توته به او و ختوف از مقتاق وی در آدمتی ایجتاد که ذکر خدا،اس  آسای  و آرامشی 
1833 :153 ) 

ْحَسَن اْفَحدِ ) از زیبایی های این آیه تعبیر
َ
در توصیف قرآن کریم اس  که شفی و اشکار دیگر گف ارها در ( ِث یأ

ذِ ) چنینهم. مقاق مقایسه را به دشبال دارد ُهْم ُثمَّ َتلِ یَتْقَشِعرُّ ِمْنُه ُتُلوُد افَّ بَّ ُن ُتُلوُدُهْم َوُقُلتوُبُهْم ِإَفتی ِذْکتِر یَن َیْخَشْوَن َر
هِ  گر از باب موازشه آثار دروشی و بیروشی خداترسی قلمداد کنیم،( افلَّ و تعبیر مجازی در اسناد تلین به قلوب  را شیز ا

یابیم که خدا ترسی یدرم ،یدن به این شسب  اش زاعی را مورد توته قرار دهیمدر قاف  اس عارۀ مکنیه و تجسم بخش
بیتاشگر  ،شتودیشیز که برای اشاره به دور است فاده مت «ذفک»ففظ . گرددمی در سیرت و صورت اهل ایمان پدیدار
بتاب  از پذیرشتد و چتون گروهتی گمتراه شتوشد،یامتا تنهتا گروهتی آن را مت روشنی و عوم  هدای  افهی اس ،

کله مطلتق بست ن  فراز پایاشی آیه شیز بهدر شفی . افزایدیگمراهی آشان م بر ن هدای  اس ،یخداوشد شیز که ع ،مشا
 . ها برگمراهان اشاره داردتماق راه

از تملته ؛ حتاالت اشستان ۀوتتود همت: شتودمی رواشی شیز در آیه زیر مشاهده –چنین ش یجه و فرایند اخالقی 
شود و یتر  شکوه  م ،گرچه در رواششناسی به طور مطلق. مطلوب و دارای اثر مثب  اس  تر  در تای خود

امتا از دیتدگاه  ،گترددمتی شود و از ششاشه هتای ضتعف قلمتدادیحیا و خجل  بد شمرده م ،تر  چونهمحاالتی 
گر ب ،از تمله تر ، حاالت وتود اشسان ۀاسالق هم باشتند و متی مطلتوب ،شتوشدبه کار بترده تا هحیا و خجل  ا

. مطلوب و الزق اس  ،ی تر  از عقوب  گناهان اس اکه به معن تر  از خطرهای تدی و از تمله تر  از خدا
، مصتباح یتزدی) شتمردیها و حاالت ثاب  مؤمنان به خوی  بر میتر  از خوی  را از ویژگ ،از این رو خداوشد

1833 :8 :) 
ذِ ) َما اْلُمْؤِمُنوَن الَّ ُه َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َوِإَذا ُتِلَيْت َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدْتُهذْم إِ َن يِإنَّ ُلذوَن﴾يِإَذا ُذِكَر اللَّ َوكَّ ََ ِهذْم َي  َماًنذا َوَعَلذى َرِبِّ

 ( 6اشفال/)
َما»تعبیر  ان واقعی کساشی هست ند کته برختوردار از مؤمن یعنی ؛برای اهل ایمان در اینجا مفید حصر اس « ِإشَّ

َوَعَلتی ) توکلو از شمار اهل (، َماًشایَزاَدْتُهْم إِ ) ایمان پایدار و در حال تکامل (،َوِتَلْ  ُقُلوُبُهمْ ) و ترسانقلبی خاشع 
ُلوَن  ِهْم َیَ َوکَّ ِب  کیدبا . هس ند( َر از شمار و شمول اهل ایمتان  ها را شدارشد،یکساشی که که این ویژگ براین صفات، تأ

موتبتات  بیاشگر این اس  که یاد خدا از سوی هرفردی کته صتورت بگیترد،« َر ُذکِ » فعل مجهول. شوشدیخارج م
 ان است مؤمنت کته حاصتل اعمتال پیشتین( َماًشتایَزاَدْتُهتْم إِ ) تعبیتر. گترددیدر روح و روان اهل ایمان م اثرگذاری

 چنتینهم. گتردد و درتاتی دارد و ممکن اس  به کمال یا شقصان دچار د بیاشگر این باشد که ایمان مرات تواشمی



 0011، پاییز 32سوم، پیاپی  ۀشمارششم، سال 

 

 

 

 

 
  

 

11 

 

 

، یعنتی فتوازق آنیکتی از چرا که قل  به اشسان تشبیه شده و به ؛ اس  اس عارۀ مکنیه؛ قلوبهم(، َوِتَلْ  ُقُلوُبُهمْ ) در
 . شودمی این اس عاره موت  تحرک و تشخن در کالق. اشاره شده اس « وتل»

 : چنین آمده اس ، از قل ( مکنیهاس عارۀ ) با بیاشی خطابی و تعبیری اس عاری ،این موضوع در صحیفه
ْش »
َ
ى َتْق َقلْ  ِعْر أ  ( 3/61) «َواَك ِْ

 : رحم شماید ،خواهد که بر تپیدن دف  از تر  پروردگاریو از او م
« 
َ
ُهمَّ َفاْر أ ى ِمْن َب َقلْ يَوِج ...  َحْم للَّ َك  ِْ َِ  ( 68/81) «َخِشَي

 سه تعبیتر در یتک اس  که هر« َخِشَیِ َك »و« َقلِبی»، «َ  یَوِت »تناس  و اشسجاق میان ، های این فرازیاز زیبای
 . گیرشدمی معنایی مرتبط با قل  قرار ۀدایر  حوزه و

 سودمندی و نجات بخشی در آخرت. 2-7

کی به سوی خدواشد گاق بردارد و غنای در دین را بر  ،این ویژگی فرایند گزین  قلبی اس  که با اخالص و پا
امتر دشیتا و  ۀاین اس  کته در مقایسته و موازشت ،شریفه ۀزیبایی های پنهان این دو آیاز . غنای در دشیا ترتی  دهد

برای امر آخترت بتی ارزش است  و در  ،که برای صاحبان ثروت و قدرت در دشیا ارزش داردچه آن ۀهم، آخرت
 : هیچ چیزی تز قل  سلیم ارزش و کارایی شدارد( یوق) آخرت که زمان آن مشخن شیس 

َه ِبَقْلٍب َسلِ إَلَّ *  َبُنونَ َيْنَفُع َماٌل َوََل  َيْوَم ََل ) َتى اللَّ
َ
 ( 33-33شعراء/) (ٍم يَمْن أ

ک و سافم است   ،دهدیسود شم( دارایی و مافکی ) روزی که هیچ مال و فرزشدی ،در حقیق  تنها این دل پا
 . شودیکه موت  رس گاری و شجات اشسان م
شود کته متدار ستعادت در ین میمفاد کالق ا ۀو خالص: شوش ه اس چنین  ،صاح  افمیزان در تفسیر این آیه

ا شداشت ه یتداشت ه باشتد و  یا متال و فرزشتدیصاح  آن قل  سافم در دش کهاینچه  ،آن روز بر سالم  قل  اس 
 ( 15/000 :1850، طباطبایی) باشد

تنهتا کستاشی  ،در روز قیامت یعنتی  ؛دکنتمی حکم آیه قبلی است ثنا ۀصاحبان قل  سلیم را از دایر « إال»تعبیر 
کی و سالم  به محلر پرودگار حاضر شوشدیرس گار م آدمی را به سوی  ،قلبیاین گوشه . شوشد که با دفی پر از پا

افزون  َبُنوَن ( َیْنَفُع ) َواَل . حذف فعل َیْنَفُع هم به قرینۀ ففوی در سازدیرهنمون م ،شناخ  درس ی یا شادرس ی عمل
 ی، بر موسیقی دروشی آیه شیز دامن زده اس .بر ایجاز گوی

ْغ ُزقْ َو اْر » َة ِفى الْ ِنى الرَّ عْ آل َعَمِ  َلَك َْ
َ
ى أ ََّ ىَقلْ  َق َذَلَك ِمْن ِرَف ِصْد ِخَرِتى َح ِْ» (3/66 ) 

رغب تی کته از ؛ آخرت اس  که در خاتمه فتراز آمتده است  یشوع رغب  به عمل برا، از زیبای های این فراز
تکرار حرف کاف با مصوت ف حه در فَک و ذفتَک و شیتز حترف یتای ماقبتل . قابل درک باشدصد  و عمق قل  

 با پدید آوردن موسیقی دروشی بر اش یا  و توته مخاط  افزوده اس . ِبیَقلْ و آلِخَرِتی مکسور در 
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 پندپذیری. 2-8

گاهی و بین  و تأم برای عاقالن یا کساشی  ،در این تریان: از صفات چنین قلبی اس  ،ل در گذش ه و حالآ
فهمنتد پنتد و اشتدرز شهف ته متی شتنوشد ومی را سخن حق« توته کامل»و « حلور ذهن»و « ادگی دروشیآم»که با 
 (: 655: 1833 ،عثمان شجاتی) اس 
ْلَق )

َ
ْو أ

َ
ْمَع َوُهَو َشهِ  ىِإنَّ ِفى َذِلَك َلِذْكَری ِلَمْن َكاَن َلُه َقْلٌب أ  ( 23ق/) (ٌد يالسَّ

گیتری از پنتد و اشتدرز هتنهتا دو گتروه را واتتد بهتر  ،رسد خداوشد در این آیه بته صتراح  و ایجتازیبه شور م
ک مست قل و تحلیتل گتر) گروهی که از قل : داشدیم و گروهتی کته  باشتندمیبرختوردار ( عقتل و شتعور و ادرا

مکتارق ) ..نتدکنمی است فاده ،شنوشده خوبی هس ند و با حلور قل  و تمتاق وتتود از ارشتاد و راهنمتای دیگتران
 ( 0/563 :1850، شیرازی

کیدشیز در تفسیر این آیه با  عالمۀ طباطبایی شوشت ه ایتن گوشته  ،و تمرکز بتر شقت  محتوری اصتطالح قلت  تأ
ز یتکند و حق را از باطل تمیآن تعقل م ۀلیبه وس یاس  که آدم ییرو یآن ش یدر این آیه به معنا قل  ۀکلم: اس 

گتر تعقتل شکنتد و چنت. گذاردین شافع و ملر فر  میکند و بیرا از شر تدا مر یو خ ،دهدیم ن و ین تشتخیو ا
که اثر شتدارد وتتود و عتدم   یزیچون چ ،ق  وتود او مثل عدم  خواهد بودیدر حق ،شداش ه باشد یتداساز

 ( 13/588 :1850، طباطبایی). برابر اس 
کت  پیاین مبنی بر؛ اس ( اسمیه ۀإن و تمل) کدؤ بیان م، ای آیههیاز زیبای شتینیان بترای کستاشی کته که هال

ْفَقت) تعبیر چنینهم. مایه عبرت و پندپذیری اس  یقینبه گوش شنوا و توته کامل داش ه باشند،  ،قل  هوشیار
َ
 یأ

ْمَع  ( ٌد یَوُهَو َشهِ ) ۀحافی ۀتمل. تعبیری زیبا و کنایی از گوش تان سپردن کامل به قصد یادگیری و عمل اس ( افسَّ
بیاشگر وضعی  و حاف  کسی اس  که با تماق وتودش شاهد و حاضر بوده و بتا دقت  در سرشوشت  گذشت گان 

 . شگردیم
 : پذیردیعبرت م ،پشیمان و از سرگذش  دیگران و آیات افهی ،چنین قلبی از کردار شاپسند خود

َدِم ُقُلوِبَنا َعْق  َو َلَك ِمْن »  ( 05/05) «ُد النَّ
ُد َعْقتها در قاف  تعبیر اس عاری در و تجسم بخشی آن هادلمحصور شمودن پشیماشی  ،های این فرازیزیبایاز 

َدِق   . در مسیر خواس  و اراده پروردگار اس  افنَّ
و  محبت  ،وتود آدمی را بترای دریافت  عشتق ،گف  که برخورداری از فلیل  قل  سلیم توانمی ،بنابراین

هتر چته کته . آفریندیم ،رواشی را در وتود وی -ای از آرام  و تعادل روحیهسازد و گوشیآماده م ،رحم  افهی
دوری از ایتن کته چنانهتم. یابتدیشایس گی و توان معرف  افهی را در م ،تر باشد به همان اشدازهسلیم ،قل  اشسان
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مکتارق ) شتودیاشسان مدوری از پروردگار و دفمردگی در وتود  ،ای روحیهآسی  ،سب  زیادی غفل  ،فلیل 
 .(08-86: 1830 ،مولوق ؛53: 1830 ،قرائ ی؛ 06-83: 1835 ،؛ تمعی از شویسندگان110: 1831 ،شیرازی

 قلب بیمار. 3

و دوری از پروردگتار  قلبی اس  زشگار گرف ه و مهر خورده که گرای  بته رذیلت  هتا ی اخالقتی ،قل  بیمار
ف نه اشگیزی و هوی پرست ی  ،گمراهی ،اشحراف ، تعص ،غفل  ،قساوت ،با غرور، این قل . او اس  ویژگی بارز

 . پردازدمی به اشکار حقیق  و درس ی

 گرفتاری و بدبختی در دنیا و آخرت. 3-1

سراشجامی تتز سترگرداشی در دشیتا و گرف تاری در دوز   ،خواهند حقایق هس ی را درک کنندییی که شمهادل
و دریافت  معتارف اصتیل و حقتایق است  « تفقته»و « تعقتل»کارکرد اصلی اش کته اینان قل  و دل را از . شدارشد

 (: 1833: 1، مصباح یزدی) سازشدمی محروق
َم َكثِ ) َنا ِلَجَهنَّ

ْ
 ( 153اعراف/) (...َيفَقُهوَن ِبَهاََل ًرا ِمَن اْلِجِنِّ َواِْلْنِس َلُهْم ُقُلوٌ  يَوَلَقْد َذَرأ

: که برای توصیف حال کافران از یک مقدمه و ش جه اس فاده شده است  این اس  ،آیۀ شریفهاز زیبایی های 
ختروج از متدار اشستاشی  و حرکت  بته ستم   ۀ آنش یجت که گیرشدیکافران از قل  و چشم و گوش خود بهره شم

ی شتدت و مبافرته و اشته در معنت) چنین کافراشی در تهان حقیق  و واقعیت . اس  آنحیواشی  و ح ی بدتر از 
(؛ مکمتل تشتبیه). بلکه بدتر از آن هست ند( تشبیه) تنها هماشند و مساوی حیوان شیس ند( وف در تشبیهتوهم معر 

گاهی و درک خود را از دس  داده اشد زیرا حال و وضتعی  حیتواشی آشتان شته از  به همین ته ؛ شیروی خرد و آ
ک امور حستی است  و استناد ا ،قل  و سمع و عین ۀوظیف ،افزون براین. بلکه مطابق واقع اس  ،روی مبافره درا
 ( 605-606 :1061 ،بس اشی) به آشان از باب اس عاره اس ( گمراهی) امور معنوی

کته درست ی آن گوشته د کنمی رغب  تالش برای آخرت را طل  ،در فراز زیر از خداوشد بزرگ سجاداماق 
 : بشناسد ،آن را از صمیم قل  و ژرفای دل

ْغ ُزقْ َو اْر » ِة ِنى الرَّ عْ آلَعَمِ  َلَك ِفى الْ َْ
َ
ى أ ََّ ىَقلْ  َق َذِلَک ِمْن ِرَف ِصْد ِخَرِتى َح چه گذش  تکترار چنان( 3/66) «ِْ

 های مناس  موسیقی دروشی زیبا در این فراز پدید آورده اس .حروف مشابه با مصوت

 بهره نگرفتن از قلب. 3-2

کننتد و بته یاشدیشه شم ،پردازد که در زمینییی مهاچشمو  هاگوش ،هادلخداوشد در قرآن کریم به شکوه  
کتوردفی و شاشتنوایی و : های کوردفی است هتاریخ و عبرت از ام  های پیشین شمی پردازشد و این از ششاشۀ مطافع



 سجادیه ۀلیم و بیمار در قرآن کریم و صحیفشناسی دو تعبیر قلب سزیبایی درآمدی بر

 
   

11 

 

 بیتاشی است عاری ،بته قلت و شابینتایی و بصتیرت  استناد عقتل. شابینایی که بیاشگر گمراهی عمیتق مشترکان است 
 : ایی درتوصیف حال آشان اس و کن( تصریحیه ۀاس عار )

َفَلْم َيِس )
َ
َها ْْل ا ىُروا فِ يأ ْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَها َفِإنَّ

َ
ُكوَن َلُهْم ُقُلوٌ  َيْعِقُلوَن ِبَها أ ََ ْبَصاُر َوَلِكذْن َتْعَمذى ْْل َتْعَمى اََل ْرِض َف

 َِ ُدورِ  ىفِ  ىاْلُقُلوُ  الَّ  ( 02حج/) (الصُّ
ن یاز سرگذش  ا کهاینکند به یه مردق را وادار مین آیدر ا: گویدیآیه چنین م در تفسیر این عالمۀ طباطبایی

ادگتار یگذش ه از ختود بته  یهاده که ام ین آثار معطله و قصور مشیران شدشد و از ایقراء و شهرها که هالك و و 
را وادار به تفکر کند که چه شتد کته  ین چه بسا آدمیر در زمیر کنند که سین سیدر زم. رشدیعبرت گ ،اشدگذاش ه

کت  آشتان بته ختاطر شترك بته ختدا و ین دفیل آن م وته ایدف ین امم شابود شدشد و در تس جویا ل شوشد کته هال
شوشد کته یم یآن وق  اس  که صاح  قلب ،  رسوالن بودهیات او و اس کبار در مقابل حق و تکذیاعراا از آ
قلت   یهماشتا کتور یق  کوریحق ....شان را ماشع از شرك و کفر شودیل  اکنند و همان عقل و قیبا آن تعقل م
راه رفت ن و راه ) از منتافع فتوت شتده ختود یشود باز مقتداریکه از چشم کور م یچشم چون کس یاس  شه کور

ک  تیرا با عصا و ( تس ن شتدارد  یزیتچشتم دل چ یگر به تایکه دف  کور شد د یاما کس ،کندین میمأا عصا
 ( 10/503 :1850، طباطبایی). دهد  یکه منافع فوت شده را تدارك شموده خاطر را با آن تسل

کنه=کنان) پوششی ،به تعبیر قرآن کریم ،بر قل  های این بیمارصف ان اس  که ماشع بهره گترف ن درست  ( أ
تواشنتد توحیتد و یتنهتا شمت شه ،آشان به سب  عوارا این رذیل  و بیماری. شودیم( درک و فهم حقیق ) از قل 

 ،آیۀ شریفههای این یدر حقیق  از زیبای. ندکنمی ت و شفرت از آن فراربلکه با شد ،یگاشگی پروردگار را بپذیرشد
پرداخ ته ( توحیتد خداوشتد) راه ستعادت و شجتات و خوشتبخ ی به توصیف فترار مشترکان از این اس  که خداوشد

در  خواهنتدیتواشند و شمیو شاشنوایی اس  که شم و در گوششان سنگینی ،یشان پوش هادل اینان چنان بر. اس 
 : مسیر صراط مس قیم حرک  کنند

ْن َيْفَقُهوُه َوفِ )
َ
ًة أ ِكنَّ

َ
َك فِ  ىَوَجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم أ ْدَبذاِرِهْم  ىآَذاِنِهْم َوْقًرا َوِإَذا َذَكْرَت َربَّ

َ
ذْوا َعَلذى أ اْلُقْرآِن َوْحَدُه َولَّ

 ( 64اسراء/) ﴾ُنُفوًرا
 : فرمایدمی ، اماق سجادوابس ه وشیف ه این دشیای پس  و فاشی اس  ،چرا که قل  مریض

ى َقلْ  ِمْن  ِزْع انْ » ةٍ ُدنْ  بَّ ُح ِْ ا ِعنْ َتنْ  ،َيا َدِنيَّ  ( 103/ 05) «َدَك َهى َعمَّ
و درخواس  بر کنتدن عمیتق و بنیتادی دوست ی دشیتا در  که دالف  اس « اشِزع» فراز ففظهای این یاز زیبای
ه توصیف شده، بر پس ی بی  –دشیا  -اضافۀ ح   به موصوفی . قل  اس  تر این دوست ی دالفت  که به صف  دشی 

 شماید که باید به شدت از آن دل برکند.می
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 سنگدلی و آلودگی به گناه. 3-3

سامری را درست  شمودشتد بته  ۀگوساف ،قوم که آن و پس از ،تریان رساف  حلرت موسیخداوشد در 
در ستخ ی و قستاوت و  ،ی آن س مکارانهادل. شمایدیاشاره م ،شان به گناهیاسرائیل و گرای  ایسنگدفی قوق بن

مرستل تشتبیه بته آن  دوری از فطرت و عاطفه اشساشی و عدق تسلیم در برابر حق به ستنگ و ح تی ستخ  تتر از
چنین وتود اس عارۀ تصریحیه تبعیه در تملۀ فعلیتۀ َقَستْ  ُقُلتوبکم بتر . همشده اس )وتود ادات تشبیه در آیه( 

شدت این سخ ی و آوردن تملۀ اسمیۀ فهی کافحجار  پس از تملۀ فعلیه بتر دواق و است مار قستاوت و ستنگدفی 
  شماید.قلوب دالف  می

َشدُّ َقْسَوةً ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم )
َ
ْو أ

َ
 ( 50بقره/) (...ِمْن َبْعِد َذِلَك َفِهَي َكاْلِحَجاَرِة أ

اشجتاق  ،را کته از گنتاهچته آن یشان زده شده بتود کتههادلچنان زشگاری بر شیز آن مشرکان زمان پیامبر
 : شموده اس یآسان م ،دادشد برایشانیم

وَن﴾َبْ  َراَن َعَلى ُقُلوِبِهْم َما اَل كَ ) ُْ  ( 10مطففین/) َكاُنوا َيْكِس
ۀ زشگار یا غبار یا الی؛ یابه معن« رین»و . دکنمی شوعی بیماری اس  که قرآن ذکر ،مذکورۀ در آی« راَن »ۀ کلم

بترای کستاشی بته ( تبعیته ۀتصریحی) این تعبیربه صورت اس عاری. ششیندیکثیفی اس  که بر اشیای گراشقیم  م
 ( 6/32 :1850، مکارق شیرازی). قلبشان شفوذ شاپذیر شده اس  ،سری و گناه زیادکه بر اثر خیره  کار رف ه

 زیترا اعمتال؛ های افهتی را ببیننتدهکردار چنین اشسان هایی سب  شده اس  که در روز رس اخیز ش واشند تلو 
از حترف  ،خداوشد برای توصیف چنین حاف ی. (122: 1853 ،رتبی) یشان شده اس هادلۀ زشگاری بر آینها آن

 : کد اس فاده شموده اس ؤ و اسلوب م «کال  »اشکار 
ِهْم َيْوَمِئٍذ َلَمْحُجوُبونَ ) ُهْم َعْن َربِّ ُهْم َلَصاُلو اْلَجِحذ* َكالَّ ِإنَّ آیتۀ شخست  تمثیتل بترای ( 54-51/مطففذين) ﴾ِم يُثمَّ ِإنَّ

 خوار شمردن و اهاش  به آشان اس .
کنده از موسیقی دروشتی و تحترک بخشتی در کتالق  ساده و شیوابا بیاشی ، شیز در فراز زیر سجاداماق  که آ

 دروشتیتوتته . تویتدیپنتاه مت ،بته درگتاه خداوشتد ،گنتاه در دل و دوری از دوست ی ختدا ۀاز گذراشدن اشدیش اس 
بیتان ای منستجم و هماهنتگ هبه پروردگار در این فراز صحیفه به گوشت( َفَحَواِت َعیِنی) و بیروشی( َخَطَراِت َقلِبی)

 : شده اس 
« 
َ
ُتوُ  ِإلَ أ

َ
ى أ ُهمَّ َو ِإنِّ ىَخَطَراِت َقلْ  َك ِمْن َِ َّْ َح مَ  َزاَل َعْن ... ُك ِّ َما َك ِمْن يْ للَّ  ( 66/81) «ِنىيْ َو َلَحَظاِت عَ  ،ِْ

 های الهینقض پیمان. 3-4

خائن و غیر  سخ  و سنگین و ،پیوس ه ،قل  قوق بنی اسرائیل به دفیل پیمان شکنی و دوری از رحم  افهی
ُروا ِبهِ » شود و به تبع چنین قل  بیماریمی قابل اشعطاف ا ُذِكِّ ا ِممَّ ُفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َوَنُسوا َحظًّ  : «ُيَحِرِّ
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َما َنْقِضِهْم مِ ) ِْ ُفوَن اْلَكِلَم َعْن يَف اُهْم َوَجَعْلَنا ُقُلوَبُهْم َقاِسَيًة ُيَحِرِّ ُروا ِبِه َو َثاَقُهْم َلَعنَّ ا ُذِكِّ ا ِممَّ َتَزاُل ََل َمَواِضِعِه َوَنُسوا َحظًّ
ِلُع َعَلى َخاِئَنٍة ِمْنُهْم  َه يُ يَقلِ إَلَّ  َتطَّ  ( 18مائده/) َن﴾ياْلُمْحِسنِ حب اًل ِمْنُهْم َفاْعُف َعْنُهْم َواْصَفْح ِإنَّ اللَّ

کته تعبیتری  اس فاده شتده است ( َقاِسَیةً ) فاعلبرای تعبیر از چنین قل  سخ  و دشواری در این آیه از اسم 
پیمان شکنی و خیاش  و  ،در حقیق ؛ باشداس عاری در قاف  اس عارۀ مکنیه تبعیه و دال بر شدت این سخ ی می

رسیده اس  که قساوت قل  برای آشان صف ی ثاب  و  شدتدروغ بربس ن قوق بنی اسرائیل به چنان درته ای از 
 . ماشدگار تبدیل شده و هیچ امیدی به برگش  آشان شیس 

 : فرمایدمی ، اماق سجادتقوایی و بیمار دفی اس یشاشی از ب ،هاییشقض چنین پیمان
ْش »
َ
ى َتْق َقلْ  ِعْر أ  ( 3/61) «َواَك ِْ

افهتاق بخت  شزدیکتی  تصویرگر پویایی و تحترک و ،مخاط « ک»و « یای م کلم» ضمیر توافی و شزدیکی دو
 . اس ( پروردگار م عال) و مخاط  (اماق) میان گوینده

 نفاق و دورویی و تظاهر. 3-5

توصتیف شمتوده بته آن  منافقتان را ،ریا و دورویی اس  که خداوشد ،دروغ ،های قل  بیماریاز دیگر از ویژگ 
اس  که گویی در همتان مستیر و ته تی کته بتا پافشتاری و تعمتد اش ختاب ی آشان چنان بیماری هادلدر . اس 
قلت  در  ۀشقت  تعیتین کننتد ۀدهنتد ششتان( َمتَرٌا ) بر مب دا( ُقُلوِبِهمْ  یفِ ) خبرتقدیم . ندکنمی حرک  ،اشدهکرد

گمراهی اشسان دارد کله»از باب که این ضمن. هدای  یا ش یجته و  افزایتدیشیتز خداوشتد بتر بیمتاری آشتان مت« مشا
ک اس  ای شام عارف از امراضی است  کته متردق و شکره آوردن مرا بیاشگر شوع و گوشه تحققی آن عذاب دردشا

سورۀ محمد( اس عارۀ تصتریحیه و مترا از تهتل و عقیتدۀ  10)در این آیه و آیه  ِفی ُقُلوِبِهْم َمَرٌا شناسند. و می
ک و شیس ی است عاره آورده  شادرس  و دشمنی پیامبر و دیگر صفات زش  برخاس ه از کفر و منجر به هال

 : شده اس 
لِ  ىفِ )

َ
ُه َمَرًضا َوَلُهْم َعَذاٌ  أ  ( 10بقره/) ٌم ِبَما َكاُنوا َيْكِذُبوَن﴾يُقُلوِبِهْم َمَرٌض َفَزاَدُهُم اللَّ

گون از حلتور در  ،اما به هنگاق تنگ و تهاد، این منافقان در ظاهر آرزوی تهاد شموده با بهاشته هتای گوشتا
و  .وتتود داردهتا آن و این شفا  به سب  همان قل  شاسافم و بیماری اس  که در. تویندمی دوری ،میدان مبارزه

ْنِزَلْت ُسوَرٌة ُمْحَكَمٌة َوُذِكَر فِ ) شیز آیۀ:
ُ
َلْت ُسوَرٌة َفِإَذا أ ِذيَن آَمُنوا َلْوََل ُنزِّ ذذِ َها اْلقِ يَوَيُقوُل الَّ ْيَت الَّ

َ
اُل َرأ ُقُلذوِبِهْم  ىَن ِفذيََ

 ( 60/محمد) ﴾َمَرٌض َيْنُظُروَن ِإَلْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت َفَأْوَلى َلُهْم 
گویای حال منافقاشی است  کته بته علت   به عنوان مفعول مطلق شوعی« َشَوَر اْفَمْرِشيِّ َعَلْیِه ِمَن اْفَمْوِت » تعبیر

از کار ها آن ۀبا شگاهی مات و مبهوت و چشماشی که حدق هس ند که یکساش چونهمبی بصیرتی و تر  از تهاد 
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عرصته مترگ و ( انمؤمنت بترخالف) مخاطبان یدان تهاد برایم ،ق یدر حق. شگرشدیایس اده اس  به مخاط  م
گاهی قل  اشسانیشاشی از ب ،تواهراین شفا  و ، اس  یس یو ش یشابود  : باشدمی بصیرتی و شاآ

 قساوت قلب و پیروی از شیطان. 3-6

ایی که شیطان هاشسان؛ های قل  بیمار اس یشیز از ویژگ ،و گرف ار فری  شیطان شدن فجات  در برابر حق
چیتز اع متاد شدارشتد و ط شده و دفشان را با وسوا  و تردید درآمیخ ته است  بته هتیچ کتس و هتیچ ان مسلبرایش

 ( 8: 1833 ،مصباح یزدی) برشدیپیوس ه در دو دفی و اضطراب و اشحراف اخالقی به سر م
ْيَطاُن َما َكاُنوا َيْعَمُلو) َن َلُهُم الشَّ يَّ ُعوا َوَلِكْن َقَسْت ُقُلوُبُهْم َوَز  ( 08اشعاق/) َن﴾َفَلْوَل ِإْذ َجاَءُهْم َبْأُسَنا َتَضرَّ

های شیطاشی هها و ف نهای سنگدفی سخن آمده اس  که راق وسوسهآشجا که از قل . اس  و در همین مفهوق
 : اس 
ذذِ  ىِلَيْجَعَ  َما ُيْلقِ ) َنًة ِللَّ َْ ْيَطاُن ِف ذاِلمِ  ىَن ِفذيالشَّ  ٍد﴾يذِشذَقاٍق َبعِ  ىَن َلِفذيُقُلذوِبِهْم َمذَرٌض َواْلَقاِسذَيِة ُقُلذوُبُهْم َوِإنَّ الظَّ

 ( 58حج/)
زمر شیز تعبیر به َقَسْ  و قاسیة اس عارۀ تصریحیه اس  که بیاشگر شتدت ایتن ستخ ی  66آیه و آیۀ در این دو 

به ؛ «قساوت»: چنین آمده اس  ،در شرح مفهوق قساوت که از واژگان کلیدی و محوری این دو آیه اس باشد. می
بتراین . شامنتدیمت« قاسی»سنگ های خشن و سخ  را ، از این رو. سخ ی و شفوذ شاپذیری اس  ،معنای خشوش 

کتات ستافم کته در برابتر ،محب ی خافی از هادلاسا  به  ک و شیز تهتی از ادرا شتور حتق و  مهر و احساسات پا
 «قل  های قاستیه» ،شفوذ شمی کندها آن ند و شرق و تسلیم شمی گردشد و شور هدای  درهس  هدای  اشعطاف شاپذیر

( 1: 1833، مصتباح یتزدی). گترددمتی تعبیتر« ستنگ دل»بته هتا آن در فارستی از. شتودمتی گف ه« قساوتمند»یا 
شود رویکرد زیبایی شناسی هم در قاف  تعابیر بیاشی و هتم اش قتال مح توای هتدای  بخشتی چه مشاهده میچنان

 ظهور و شمود یاف ه اس .

 گمراهی و غفلت از یاد خدا. 3-7

، ایتن رویگرداشتی از یتاد ختدا؛ آیدیبیمار به شمار مای قل  هفراموشی یاد خداوشد بزرگ شیز از دیگر رذیل 
وق تی قلت  . حاصل همان سنگدفی اس  که به دفیل ارتکاب زیاد گناه و آفودگی به رذیل  هتا پدیتد آمتده است 

خداوشتد ضتمن مقایسته . دیگر از خداوشد شمی هراسد و از او یادی شمتی کنتد، اشسان به چنین رذیل ی عادت شمود
قلوب مشرکان کته بته قستاوت و ستنگدفی و دشتواری مم تاز  اهل ایمان با( شکیبا و پایدار) ر و گشودهقلوب منو 

 : فرمایدیچنین م ،اس 
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ِه َفَوْيٌ  ِلْلَقاِسَيِة ُقُلوُبُهْم ِمذْن ِذْكذِر ال) ُه َصْدَرُه ِلإلْسالِم َفُهَو َعَلى ُنوٍر ِمْن َرِبِّ َفَمْن َشَرَح اللَّ
َ
وَلِئذَك ِفذأ

ُ
ذِه أ َضذاَلٍل  ىلَّ

 ( 66زمر/) (ٍن يِْ مُ 
 : رهبری و پیروی شیس  ۀشایس ، قلبی که از یاد پروردگار غافل اس 

ْمُرُه ُفُرًطا)
َ
َع َهَواُه َوَكاَن أ َْ ُه َعْن ِذْكِرَنا َواتَّ َْ ْغَفْلَنا َقْل

َ
 ( 22كهف/) ﴾َوََل ُتِطْع َمْن أ

 در گف ار حکیماشۀ اماق ستجاد خدا یاد بزرگی ،اما پر مفهوق ،در این بیان ساده ،هادلسالم ی  ،کهحال آن
 : اس 
َك َع  َساَلَمَة ُقُلوَبَنا ِفى ِذكْ اْج » َِ  ( 10/5) «ِر َعَظَم

 : فرمایدمی او و در گرای  و گزین  دوس ی
ْغ » ى لِ َقلْ  َفِرِّ  ( 10/61) «َك َِ َّْ َح مَ ِْ

غْ »ففظ  همان چیزی . افهی اس تز محب  ه دوری قل  اشسان از هرگوشه سرگرمی و مشروفی ی ب بیاشگر« َفِر 
 : شودیب  آرام  روح و روان آدمی مکه س
نْ ُسُكوَن َقلْ  َعْ  َبِ  اْج »

ُ
ى َو أ غْ ِسى َو اسْ َس َنْف ِْ ى ِبَك َو ِبِخَياِر َخلِقَك َِ َِ  ( 52/25) «َناِئى َو ِكَفاَي

 «.اق و کفای م را به خود و آفریدگار خوب  قرار دهیشیازیبلکه آرام  دفم و اشس تاشم و ب»
بیتاشگر ، آهنگ زیبا و شنیدشیافزون بر ایجاد ضرب ،در این فراز« سین»م کلم و تکرار حرف « یای»ضمیر 

ترییر و اش قال در ضمایر از خطاب بته مت کلم و . شد اس . در شیای  و گف  و گو با خداو اشس و افف  اماق
 ی صتحیفه بته روشتنی دیتدههایگر دعاد و شیز در این فراز( آیدیای اف فات به شمار مهکه از روش) برعکس آن

 . دگردمی بیاشی موت  شوعی پویایی و هنجارگریزی کالمی ۀاین شیو . شودمی

 کتمان شهادت. 3-8

 : گرای  به دروغگویی و ک مان شهادت و حقیق  اس  ،از دیگر صفات قل  بیمار و گناهکار
ْمَها ... ﴿ َُ َهاَدَة َوَمْن َيْك ُموا الشَّ َُ ُه ِبَما َتْعَمُلوَن َعلِ َوَل َتْك ُه َواللَّ ُْ ُه آِثٌم َقْل  ( 638بقره/) ٌم﴾يَفِإنَّ

فتذا آن را بته عنتوان ؛ شودیدل و روح اشجاق م ۀسیلک مان شهادت اس  که به و  ۀمسأف، از زیبایی های این آیه
 چنتینهم. دهتدیهشتدار مت« علتیم»پنهاشی کاری با تعبیر  د و خداوشد در پایان به اینکنمی یک گناه قلبی معرفی
از شتگردهای ( َتْعَمُلتوَن ) و بازگش  دوباره به فعل خطابی( َیْکُ ْمَها) به غای ( َوال َتْکُ ُموا) ترییر از فعل مخاط 

 آیتدبه شتمار میا در شمار مواردی هک مان شهادت و بازگو شکردن حقیق . این آیه اس  )صنع  اف فات( بیاشی
 : دور اس ه ب که از مقاصد دین افهی،

ىِنَك َقلْ يِلَمَراِشِد دِ  َرْح َو اْش » ِْ» (5/68 ) 
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در تناسبی زیبا و معنادار بتا قلت   شود کهمی مفهومی از گشودگی عویم و بی شهای  دیده ؛«اشَرح» تعبیر در
 . آمده اس 

 بی خردی. 3-9

یشتان بست ه شتده است  کته هادلهایی بر آشچنان قفل ،اشدهآفوده شد ،خردی به گناهبیمار دالشی که از سر بی
 : توان اشدیشه و معرف  آیات افهی را شدارشد

ْقَفاُلَها﴾)
َ
ْم َعَلى ُقُلوٍ  أ

َ
ُروَن اْلُقْرآَن أ َدبَّ ََ َفال َي

َ
 ( 60محمد/) أ

در حقیق  یکی از شاخن های اساسی و ششاشه های بارز قل  بیمار از دس  دادن قدرت تمییز و تشخین 
ْقَفاُفَها» تعبیر. بدی اس حق از باطل و شیکی از 

َ
ْق َعَلی ُقُلوٍب أ

َ
هو  و غترور و تعصت  است   هایگویای قفل« أ

و دچتار تمتود و  ،وق تی شیتروی تفکتر اشستان از کتار بازماشتد، در حقیقت . دهدیکه به شور ایمان اتازه ورود شم
ی ماشنتد حیتوان و ح ت دهتد ومتی سازد از دس می اشسان ام یاز اساسی خود را که از حیوان تدای ، کوردفی شد

 (: 602: 1833 ،عثمان شجاتی) شودمی تر از آنگمراه
ْو َيْعِقُلوَن ِإْن ُهْم )

َ
ْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن أ

َ
نَّ أ

َ
ْم َتْحَسُب أ

َ
ِْ إَلَّ  أ َض ُّ َس

َ
ْنَعاِم َبْ  ُهْم أ

َ
 ( 66فرقان/) ﴾اًل يَكاْْل

، «هتادلُمهر زدن بر »؛ چونهمقرآن کریم این حاف  تمود فکری را با تعبیرهایی ؛ که گف ه شد همان طورو 
 (: همان) توصیف شموده اس « قفل شهادن بر آشها»و یا « در پوششی هادلقرار گرف ن »

ْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة َوَلُهْم َعَذاٌ  )
َ
ُه َعَلى ُقُلوِبِهْم َوَعَلى َسْمِعِهْم َوَعَلى أ َم اللَّ ََ  ( 3بقره/) ﴾ٌم يَعظِ َخ

ذِ ) َوَلْم َيْهِد ِللَّ
َ
ُع َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم يأ َْ َناُهْم ِبُذُنوِبِهْم َوَنْط ْْ َص

َ
ْن َلْو َنَشاُء أ

َ
ْهِلَها أ

َ
ْرَض ِمْن َبْعِد أ

َ
 ﴾ ََل َيْسذَمُعونَ َن َيِرُثوَن اْْل

اِئَها َوَلَقْد ) َْ ْن
َ
ُع ِتْلَك اْلُقَری َنُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أ َْ ُ  َكَذِلَك َيْط ْْ ُبوا ِمْن َق َناِت َفَما َكاُنوا ِلُيْؤِمُنوا ِبَما َكذَّ يِّ َْ َجاَءْتُهْم ُرُسُلُهْم ِباْل

ُه َعَلى ُقُلوِ  اْلَكاِفِر   (  010-011اعراف/) (َن ياللَّ
ذِ ) وَلِئَك الَّ
ُ
ولَ يأ

ُ
ْبَصاِرِهْم َوأ

َ
ُه َعَلى ُقُلوِبِهْم َوَسْمِعِهْم َوأ َع اللَّ َْ  ( 502نح /) ﴾ِئَك ُهُم اْلَغاِفُلونَ َن َط

ذِ ) ُه َعَلى ُقُلوِ  الَّ ُع اللَّ َْ  ( 15روم/) ﴾َن ََل َيْعَلُمونَ يَكَذِلَك َيْط
که همه اس عارۀ مکنیه و ششان از اش قال از امتور اش زاعتی بته امتور بر قل  « قفل» و« طبع» ،«خ م» سه تعبیر

حاضتر بته پتذیرش حتق شگتردد و  ،هس ند که قل  آن شخن بیاشگر این مفهوق ،در آیات پیشینمحسو  دارشد 
در برابر دالیل م قن و حقایق ، اشسان فطری و سافم که شرایط ایمان در او فراهم اس  ،در مقابل. زیر بار آن شرود

او از  ،در ش یجته. گترددمتی رود محتومتی قابلی  ایمان از کسی که بر قلب  این سه تعبیر به کتار. گرددمی تسلیم
ح ی سخن پیامبران افهتی در وی اثتر . هرچند اورا به راه هدای  و کمال دعوت کنند ،زشدمی یرش حق سربازپذ

 ( 6: 1833، مصباح یزدی). شمی گذارد
 : قرآن اس  ۀشگهدارشد ،قلوب بندگان مخلن و مؤمن ،سجاداز دیدگاه اماق که آن حال
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« 
َ
ا َجَعلْ أ ُهمَّ َفَلمَّ ْن َواْج ...  دٍ مَّ َح مُ َفَص ِّ َعَلى  ... َحَمَلةً َت ُقُلوَبَنا َلُه للَّ ُه ِمْن َيعْ  َعلَنا ِممَّ ِرُف ِبَأنَّ  ( 2/06) «َدَك ِعنْ  ََ

ُهمَّ » تعبیراز زیبای های این فراز  مت کلم و مخاطت   ۀ  و ژرفایی رابطدر آغاز کالق اس  که بیاشگر تحب« افلَّ
م و غایت  بتر لخطتاب و مت ک ۀحرک  و اش قال میان صتیربرداری از صنع  اف فات و بهره ای که باهرابط. اس 

دشبتال درک ه و بت شماینتداشدیشته  ،نتد در قترآن کتریمتواشمی و تنها چنین قل  هایی. زیبایی آن افزوده شده اس 
 : های آن باشندیف گگش

َياِلى ُموِنساً  ُقُلوَبَنا ِفى ُظَلِم  َعْ  ْج إِ » ى ُتوِصَ  ِإَلى ...  اللَّ ََّ هِ  َم ُقُلوِبَنا َفْه َح ِْ  ( 10/06) «َعَجاِئ
 «.ی ما برساشیهادلهای آن را به یهای ش  قرار ده تا درک شگف یقرآن را موشس ما در تاریک»

تشبیه قل  به چیزی که قابلی  شست  و شتو : اس عارۀ مکنیه) چرکی و آفودگی دل ،ندتواشمی و با کمک آن
 : خوی  را بشویند( را داش ه باشد

 ( 11/06) «ِبِه َدَرَن ُقُلوِبَنا ِسْ  اْغ َو »
 .«یمان را بشویهادلچرکی  ،و به وسیله آن»

رستاشد کته بتا یشهای  آفودگی و تیرگی قلت  را مت( تبعیه اس  ۀتصریحی ۀکه اس عار ) در این فراز« درن» ففظ
کی مهگیری از آموز هبهر   . گرایدیهای قرآشی به سم  طهارت و پا

 سرکشی در برابر آنو حق  انکار. 3-11

و حقیقت  است  و در برابتر رستاف  حتق  ۀاشکتار کننتد ،یشتانهادل ،ایمتان شدارشتد ،آشان که به روز حستاب
 : ورزشدیر متکب پیامبران افهی

ذِ ) ُروَن﴾آلُيْؤِمُنوَن ِباََل َن يِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َفالَّ ِْ ْك
ََ  ( 66شحل/) ِخَرِة ُقُلوُبُهْم ُمْنِكَرٌة َوُهْم ُمْس

بیاشگر زش ی حاف  اشکار و و شفتی و سرکشتی عمیتق آشتان در برابتر « ُقُلوُبُهْم ُمْنِکَرٌ  َوُهْم ُمْسَ ْکِبُروَن » تعبیر
آفرین   غیر خدا در امر که اشاره به آیات قبلی شیز دارد و بیاشگر شاتواشیآیۀ شریفه در این  چنینهم. ایمان اس 

از منکران با ففظ اس کبار یاد شده  چنینهم. تهل ،کبر اس  و اسا  کبر ،کفر گردد که اسا می روشن ،اس 
. نتدکنمی ا طلت  و ادعتای بزرگتیهتهتا و روشرگی و عوم  هس ند بتا اشتواع ابزار فاقد بز  چون ذاتاً یعنی  ؛اس 

رستوا  یو شافرمتاش اشکتار ،یزشت  ،یخواهد که دف  را از بتدیشیز از خداوشد م اماق( 0/505: 1838، قرائ ی)
 :  بپوشاشد ،کننده
ى اَْلِ ِعر َقلْ َو اْش » يِّ  ِدَجاِر َعْن ْز ِْ اِئِح السَّ َْ  ( 105/05) «َباِت َحْو َو َفَواِضِح الْ  ،َئاِت َق

تِیَئاِت » های علتم بتدیع()از آرایته تناس  ففوی و معنتایی ،های این فرازیاز زیبای َو  ،ااِلزِدَتتاِر َعتن َقَبتاِئِ  افسَّ
 . داردها آن اس  که تناسبی معنادار با دوری قل  سلیم از« َفَواِضِ  افَحوَباِت 
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 انگیزیهفتن. 3-11

 ،آن« م شتابه»تویی و طلت  تأویتل آن بته دفختواه ختود از هاشحراف اس  برای ف ن ،یشانهادلکساشی که در 
 : شمایندیپیروی م

ذِ ... ﴿ ا الَّ َنةِ  ىَن فِ يَفَأمَّ َْ َغاَء اْلِف َِ ُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْب ِْ
ََّ ْيٌغ َفَي  ( 5عمران/آل) (...ُقُلوِبِهْم َز

. شتودمتی اطتال « زیت »و گاهی بر آن « مرا»تعبیر  ،گاهی بر اشحراف دل از فطرت و حق ،در قرآن کریم
 و منطتق درست  محتروق اشستان از درک حقتایق و تشتخین راه صتحی ، یاف  شدتو اشحراف دل « زی »وق ی 

، در ایتن حافت که این چه؛ شود که دف  مرده اس می گف ه، وق ی کسی به این مرحله از اشحراف رسید. گرددمی
 ( 6: 1833 ،مصباح یزدی). دهدمی خواص و آثار مطلوب خوی  را از دس 

ی هتادلاشگیتز را از هف نتخواهد که اشدیشته و گترای  بته متال یدر فراز زیر از پروردگار تهاشیان م اماق
 : برطرف شماید ،مرزداران و مجاهدان اسالق

ونِ َماِل الْ َخَطَراِت الْ  ُقُلوِبِهْم  ُح َعْن َو امْ » َُ  ( 0/65) «َمف
بتا  بیاشگر محو کامل و برطرف شمودن خطترات گترای  بته متال و ثتروت در ارتبتاط در این فراز،« امُ  » ففظ

 . سالم  قل  اس 

 کور تعصب. 3-12

گاهاشه اس  تعص  ،از دیگر صفات قل  بیمار  : کور و شاآ
ذِ ) ُه َعَلذ ىفِ  َن َكَفُرواْ يِإْذ َجَعَ  الَّ ََ ذُه َسذِكيَن ذِة َفذَأْنَزَل اللَّ ذَة اْلَجاِهِليَّ ذَة َحِميَّ َن ياْلُمذْؤِمنِ  ىَرُسذوِلِه َوَعَلذ ىُقُلوِبِهُم اْلَحِميَّ

ْقَو  ََّ ْلَزَمُهْم َكِلَمَة ال
َ
ُه ِبُكِ ِّ َشْيٍء َعلِ  َوَكاُنواْ  یَوأ ْهَلَها َوَكاَن اللَّ

َ
َحقَّ ِبَها َوأ

َ
 ( 62ف  /) ًما﴾يأ

« تهتل»و « تعصت »و « حمیت »میان قل  اشستان تتاهلی کته پتر از  ۀمقایس؛ آیۀ شریفهاز زیبایی های این 
شیز در فراز زیر از  اماق. اس « کن رل»و « آرام »و « سکینه»با قل  ایماشی مسلماشان که سرشار از باشد می

گاهاشه که با ففظ مافکی تعص  و حمیغلبه  و در مفهوق تسلط و چیرگی آمده اس  به خداوشد پناه برده و    شاآ
 : فرمایدمی چنین ،در گف اری صادقاشه و سرشار از ایمان عمیق

« 
َ
ُعوُذ ِبَك ِمْن  ىِإنِّ  ُهمَّ للَّ أ

َ
 (0/8) «ةِ َمَلَكِة اْلَحِميَّ  ... أ

 پیروی از هوای نفس. 3-13

  از عیدر عین حال از تب؛   قرار گرف ه اشد که به خدا و احکاق او علم دارشدکساشی مورد مذم ،در قرآن کریم
 زشند ودر پتی بنتدگی هتوای شفتس بته اشجتاق خواست ه هتای دل ختودمی خدا و اشجاق فرامین و دس ورات او سرباز

معبتودی تتز ختدا شیست  عمتل شمتی کننتد و درصتدد اشجتاق کته این آشان چون به فوازق علم خود بته. پردازشدمی
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هتر زده و گوش و چشمشتان م، خداوشد چنان بر دل. آیندمی های دل و پیروی از هواهای شفساشی خود برهخواس 
 (: 1833: 6، مصباح یزدی) افکند که ش واشند حقایق را درک کنندمی حجابی

َخَذ ِإَلَهُه ) ْيَت َمِن اتَّ
َ
َفَرأ

َ
ِه َوَجَعَ  َعَلى َبَصِرِه ِغَشاَوًة َفَمذْن َيْهدِ أ ِْ َم َعَلى َسْمِعِه َوَقْل ََ ُه َعَلى ِعْلٍم َوَخ ُه اللَّ َضلَّ

َ
ِه يذَهَواُه َوأ

ُرونَ  َفاَل َتَذكَّ
َ
ِه أ  ( 68تاثیه/) ﴾ِمْن َبْعِد اللَّ

دارد و می مل و اشدیشه واأت مخاط  را به ،اس فهامی در پایان آیه ۀو دو تملآیۀ شریفه اس فهاق در آغاز  ۀهمز 
ْیتَ  ) فعتل چنینهم. ای آن دعوت مخاطبان به عبرت پذیری از مصادیق این آیه اس هاز تمله پیاق

َ
َفَرأ

َ
بیتاشگر ( أ

گرچه هواپرس ی امری دروشی اس  . ست ا تاب هواپرس ی در اعمتال و رف تار اشستان هویتداز اما با ،این اس  که ا
 ۀتصریحی) در این تعبیر اس عاری. بیاشگر مسدود شمودن محکم سمع و قل  اس «  َسْمِعِه َوَقْلِبهِ َوَخَ َم َعَلی »تعبیر
است  برقلت   (...ماشند بس ن درب خاشه و محل تجارت) را که برای وصف امورمادی« خ م»خداوشد فعل (، تبعیه

درک و تامتل در برابتر حقیقت  بیان اشستداد عقلتی و رویگرداشتی آشتان از  ،فذا این وصف؛ و سمع پوشاشده اس 
خت م افلته علتی قلتوبهم و علتی ) تعبیر خ م در آیتات دیگتر بترای کتافران بتا چنینهم( 5: 1061، بس اشی). اس 

شاید ب وان گفت  . بیان شده اس ( َوَخَ َم َعَلی َسْمِعِه َوَقْلِبهِ ) هواپرس ان بااما در این آیه برای  ،آمده اس ( سمعهم
مقتدق شتده « قلت  »بتر« ستمع»فذا در این آیه  ،بنددمی مله گوش راهای شناخ  از تابزارها و راه که هواپرس ی،

از هتوای شفتس و  کته امتاقتتا آن ؛آمتده است ( دوری از هوی پرس ی) در صحیفه شیز چنین مفهومی. اس 
کیدبا صداق  و صراح  و  و آفات آن در بیاشی ساده و پرمفهوق  : بردمی م عال پناه به خداوشد تأ

« 
َ
ُعوُذ ِبَك مِ  ىِإنِّ  ُهمَّ للَّ أ

َ
اَبَعةِ ...  ْن أ ََ  ( 0/8 و 2) «الَهَوی ُم

گتر قلت  ستلیم را تایگتاهی مناست   توانمی به هرحال در زیبایی شناسی این بخ ، چنین دریاف  شمتود کته ا
رذیل ی دور و به سوی ایمان د آدمی را از چنین تواشمی معرف  و فلیل  بداشیم، برای دریاف  آرام  رواشی و کس 

 کفتر، رشتد پلیتدی، فشتارهای روحتی و رواشتی، تایگاهی برای سترگرداشی، اما قل  بیمار،. رهنمون شماید و درس ی،
 آدمی را بته ستوی خوشتبخ ی و درست ی، ا و ثمرات قل  سلیم،هسب . آیدیبه شمار م هاتز آن گناه و شفا ، شرک،
اخت الل و پریشتاشی روان و  گنتاه، آدمی را به سوی گمراهتی، ای زیاشبار قل  بیمار،اما آثار و پیامده د،کنمی هدای 

  (125: 1836گازرپور و برخوردار، ؛ 185: 1836 ،یعلو؛ 131: 1831 ،ینیحس) دهدیاشدیشه سو  م
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 یگیرهنتیج

مشتخن  ،صتحیفههای تحقیق با محوری  زیبایی شناسی قل  ستلیم و بیمتار در قترآن و هبا توته به یاف . 1
آرامت  و  ،معنویت  ،تکامتل، ستالم  ،مفاهیم خشتنودی ۀگردد که در قل  سلیم با آثار و تعابیری دربردارشدیم

اشستداد در فکتر و  ،بتی ختردی چتونهمتعتابیری  ش تایج و اما در قل  بیمار بتا ،هس یم روبرو هاتز آن اشدیشه و
کتارگیری ه ایتن تعتابیر بتا بت. باشتیممی مواته موارد مشابه و تهل و تعص  ،شفا  ،گمراهی، شفی و اشکار ،اشدیشه

کیداسافی  ، واج آرایی ،اف فات ،اس عاره حصر و قصر بیتان شتده  ،اس فهاق، سادگی و شیوایی در گف ار، تشبیه ،تأ
صتحیفه از عمتق و گست ردگی شتگف  اشگیتزی  تعابیر و مفاهیم قرآشی در بیان این دو تعبیر در مقایسه با. اس 
هتای قرآشتی قترار داشت ه و بته هشیای  های صحیفه در مستیر و تناست  بتا آمتوز ؛ از سوی دیگر. ردار اس برخو 

 ؛این اففاظ و مفاهیم رباشی و وحیاشی اس  ای ازهای شرح و تفسیر پار هگوش
سب  حفظ تعادل رواشی  ،ای دینی در این زمینههبس ن سفارش به کار ؛در این زیبایی شناسی روشن گردید. 6

رواشتی و برختی  ،هتای اخالقتییزمینته ستاز بیمتار ،شتود و دوری از آنیمت( آرامت  دروشتی) و اس مرار سکینه
زمینته ستاز آرامت  فتردی و  ،ستلیم بتودن قلت  و روان آدمتی ،در حقیقت . شتودیهتا و اخت الالت متیشاهنجار

  ؛شمایدیپیشگیری م ،شود و از بروز اخ الالت رواشییدو م تقوی  و تکامل آن ،ات ماعی
میان قلت  ستلیم  مس قیم ایهبیاشگر این واقعی  اس  که رابط ،ها و ش ایج این پژوه هیاف  ،افزون بر این. 8

دوری از پوچی و  ،ایمان به خدا ،رف ار بهنجار و شایس ه ،حفظ تعادل رواشی؛ یا بیمار با بهداش  رواشی اشسان دارد
 ،کتاه  اضتطراب و است ر  ، شتور و صتمیمی ،خوب بتودناحسا   ،خودشکوفایی ،پذیریخوی  ،افسردگی

 ،در حقیقت . آیتدیمندی از قلت  ستلیم بته شتمار متهپارسایی از آثار رواشی ارزشمند بهر  ،راس گویی ،حسن خلق
ید و شادیده گترف ن آیای الزق در تأمین بهداش  رواشی اشسان به شمار مهبرخورداری از قل  سلیم یکی از شعم 

 ؛رواشی اس  -ای تربی ی هیکی از عوامل ایجاد اخ الل ،ه قل  بیمارآن و رویکرد ب
ایی که در شور و عمل به امور روحاشی و معنوی قل  هاشسان؛ در این زیبایی شناسی معلوق گردید چنینهم. 0
بته ستم  و ستوی ستالم  و  تتربی  «هوش معنتوی»این  توته دارشد به دفیل این اه ماق و برخورداری از سلیم

هوش معنوی خود را بته تتدریج از دست   ،موصوف هس ند ،اما کساشی که به قل  بیمار ،ندکنمی فلیل  حرک 
 . گیرشدمی و در معرا گناه و آفودگی قرار دهندمی
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