ماهيت ،عوامل و آثار قساوت قلب از ديدگاه قرآن

چکیـده

طيبه دهقانپور

*

این مقاله به بررسي ماهيت ،عوامل و آثار قساوت قلب از ديدگاه قرآن و سنت ميپردازد.
هدف از اين بررسي ،آگاهي و شناخت علتهای قساوت قلب و يافتن راههاي مناسب برای
درمان اين رذيله اخالقي و اصالح و تغيير درست رفتار مبتني بر اصالح و تغيير حالتهای
قلبي است .قلب به عنوان حقيقت انسان كه درككننده ،دانا و آگاه است ،فرمانده وجودي
و كنترلكنندۀ اعضاء و جوارح و همچنين اعمال و رفتار آدمي و مركز هدايت ،رشد ،كمال
و سالمت اوست .بنابراین ،با حفظ شئون فطري و ذاتي و درستی بينشها و گرايشها،
زمينه براي نفوذ و بروز رذايل اخالقي ،از جمله قساوت قلب مسدود و در صورت بروز هر
گونه آفت در قلب ،با آگاهي و شناخت و برگزیدن راه درست ،درمان خواهد شد.
واژههاي كليدي :قلب و قساوت قلب.

* دانشجوی کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسالمی دانشگاه باقرالعلوم
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مقدمه

یکی از اموري كه در مسئله هدايت و نيز تعليم و تربيت انساني نقش دارد« ،معرفت ،ادراك،
حالتها ،احساسها و عواطف» است .قلب ،به عنوان مركز هدايت ،رشد و كمال انسان،

زماني كه «ادراك و احساسها» از آن گرفته شود ،راه ورود فضايل و خصلتهاي نيكو بسته،

زمينه انحراف و پديداري رذايل آماده و در يك نتيجهگيري كلي ،باعث عدم رشد و هدايت
در انسان ميشود و اين همان چيزي است كه در اصطالح قرآن ،به «قساوت قلب» تعبير
شده است .بنابراین ،بررسي و شناخت نسبت به حقيقت قلب و اينكه ماهيت قساوت قلب

و علتها و آثار آن از ديدگاه قرآن و روايات چه ميتواند باشد كه در نتیجه آن ،گزينش

راه صالح و تغيير در حالتهای قلبي براي اصالح رفتار حاصل شود ،ضرورت و اهميت

بسزايي دارد .در اين راستا ،كتب اخالقي و عرفاني ،ميراث ارزشمندي در كنار آيات و
روايات معصومين -عليهم السالم -در شناسايي اين راه هستند.

البته گاهي در طول روز ،تمايلها ،ارادهها و انگيزهها بر اثر عوامل متعدد تغييرهای كلي

پيدا ميكنند ،مث ً
ال شركت در عزاي امام حسين -عليه السالم -و احساس صفاي باطني در

خود و مانند اینها .چنين مشاهدههایی باعث ايجاد اين سؤال در ذهن است كه عامل اصلي
تغيير رفتار انسان چيست؟ اين فرضيه كه بايد چيزي در درون انسان بر سرتاسر وجودش

حاكم باشد كه اگر آن چيز تغيير نمايد ،انسان و همه اعمال و رفتارش تغيير خواهد كرد،

تقويت ميشود.

آيات متعددی از قرآن مجيد و نيز روايات معصومين -عليهم السالم -نشاندهندۀ اين

است كه «قلب» ،مركز تغيير و تحول انسان ميباشد؛ بنابراین ،هر گونه اصالح و تغيير در

رفتار مشروط به اصالح و تغيير در قلب است.
معناي لغوي قلب
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قلب به معنای دگرگونی و چیزی را از رویی به روی دیگر کردن (راغب اصفهانی ،بیتا،

ص426؛ فراهیدی1410 ،ق ،ص171؛ ابنمنظور1408 ،ق ،ص )144و تحول مطلق در امور
مادی یا معنوی ،زمانی یا مکانی در حالت صفت و در موضوع را گویند (مصطفوی،1368 ،

ص )303و از آن جهت بر قلب انسان اطالق ميشود که تقلب و دگرگونی آن بسیار است

ماهيت ،عوامل و آثار قساوت قلب از ديدگاه قرآن
(راغب اصفهانی ،بیتا ،ص )426و هیچ یک از اعضای بدن در دگرگونی باالصالۀ شبیه آن
نیستند (مصطفوی ،1368 ،ص .)304حضرت رسول اکرم -صلي اهلل عليه و آله و سلم-

ميفرمايد« :انما مثل القلب مثل ریشه بالفالۀ تعلقت فی اصل شجرۀ تقلبها الریح ظهر البطن؛ حکایت
دل ،حکایت پری است که در یک دشت به بیخ درختی آویخته شده و باد آن را زیر و رو

میکند» (احسانبخش ،1377 ،ص .)103در حقیقت ،قلب را از این جهت قلب نامیدهاند

که منقلب و دگرگون میشود .وجه خالص شیء را نیز قلب میگویند (فراهیدی1410 ،ق،
ص171؛ طریحی1403 ،ق ،ص.)148

در واقع ،قلب بر دو معنا اطالق ميشود :یکی ،آن عضو صنوبری شکل که در جانب

چپ سینه قرار دارد و خون از آن به همه اعضای بدن فرستاده شده ،سپس به سوی آن باز

مملکت بدن را بر عهده دارد و روح به آن متعلق است و با توقف آن ،زندگی متوقف
میشود .پس قلب مادی ظاهری این عضو بدنی است که منبع حیات و حرکت است

(مصطفوی ،1368 ،ص )304و در معنای دوم ،لطیفهای روحانی و ربانی است (طریحی،
1403ق ،ص .)148این قلب روحانی باطنی ،روح مجردی است که به این قلب جسمانی

متعلق است و این روح ،همان نفس ناطقه ادراککننده است که حقیقت آدمی به شمار

میرود و تمامی قوا و صفات از آن نشأت میگیرد ،همان گونه كه حيات اعضاي بدن از
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میگردد و با آن جریان ،حرکت و حیات در موجود حاصل میشود و در واقع ،ریاست

قلب جسماني قوام ميگيرد (مصطفوی ،1368 ،ص.)304

در عرف قرآن ،گاه قلب بر روح (نفس) صدر و نیز عقل داللت دارد 1.قلب در استعمال

أخص از فؤاد است (ابنمنظور1408 ،ق ،ص145؛ طریحی1403 ،ق ،ص.)147

 .1المیزان ذیل آیه «و لکن تعمی القلوب التی فی الصدور» ،قلب را نفس مدرکه و روح دانسته و ظرف بودن
صدر را برای قلب و همچنین نسبت تعقل را به قلب با آنکه برای روح است ،مجاز دانسته و در ذیل آیه «و لکن
یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم» گفته :این از جمله شواهدی است که منظور از قلب ،نفس و روح است ،چون تفکر،
تعقل ،حب ،بغض ،خوف و امثال آن را گر چه ممکن است کسی به قلب نسبت دهد ،به اعتقاد آنکه عضو مدرک
در بدن همان قلب است ،چنان که عوام عقیده دارند ...ولی کسب و اکتساب جز به انسان نسبت داده نمیشود .به
نظر صاحب قاموس قرآن ،منظور از نفس و نفوس در بسیاری از آیات ،باطن و درون انسان است که با قلب و
صدر نیز میسازد (قرشی ،بیتا ،ص.)29
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راه شناخت حقيقت قلب در قرآن

استاد مصباح يزدي ،تنها راهي را که براي شناختن معناي قلب در قرآن بيان ميدارد،
اين است« :در قرآن جستجو کرده تا ببينيم چه کارهايي به قلب نسبت داده شده و چه
آثاري دارد تا از راه مطالعه آثارش قلب را بشناسيم» (مصباح یزدی ،1383 ،ص.)247

هنگامي که ما با چنين ديدي به موارد کاربرد واژه قلب در قرآن ميپردازيم ،در مييابيم

که حالتهای گوناگون و صفتهاي مختلفي به قلب و فؤاد نسبت داده شده است که

مهمترين آنها عبارت است از:

 .1يکي از آثاري که به قلب نسبت داده شده« ،ادراك» ،اعم از ادراک حصولي و حضوري

است که با تعابير مختلف در قرآن مجيد آمده است ،از جمله عقل (حج ،)46 ،فهم و تدبر

(محمد )24 ،فهميدن و درک کردن از شئون قلب و به تعبير ديگري« ،فؤاد» است.

ْ
يرا ِّم َن ِْ
الج ّنِ َو الاْ ِ
ون ب َِها ...؛ به تحقیق آفریدیم برای
وب لاَّ َي ْف َق ُه َ
نس ل َُه ْم ُق ُل ٌ
« َو لَق َْد َذ َرأنَا لِ َج َهن ََّم َك ِث ً
جهنم بسیاری از جن و انس را که دل داشتند ،ولی با آن نمیفهمیدند ( »...اعراف.)179 ،

در این آیه ،به کساني که دل دارند ،ولي نميفهمند ،اعتراض میشود که نشانگر این است

که دل براي فهميدن است.

از اين گذشته ،قرآن پيوسته دل را خواه به لفظ «قلب» يا به لفظ «فؤاد» در رديف ابزار

ون
وب لاَّ َي ْف َق ُه َ
ديگر ،ادراکي محسوسي ،مانند سمع و بصر به شمار آورده است .مانند« :ل َُه ْم ُق ُل ٌ
ون ب َِها ( »...همان) .در این آیه ،که باز هم قلب
ب َِها َو ل َُه ْم َأ ْع ٌُ
ان لاَّ َي ْس َم ُع َ
ين لاَّ ُي ْب ِص ُر َ
ون ب َِها َو ل َُه ْم َءا َذ ٌ

در رديف چشم و گوش ،به عنوان يکي از آالت و ادوات ادراک قرار داده شده است.

1

همچنین نوع ديگري از ادراک ،به نام وحي داريم که ماهيت آن براي ما شناخته شده

نيست و تلقي وحي ،يعني همين ادراک پيچيده و مرموز نيز در قرآن کريم به قلب نسبت
داده شده است .در اين مورد هم آمده که خداي متعال ،قرآن کريم را بر قلب پيامبر نازل
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 .1عالوه بر درک حصولی ،در بعضی از آیات کریمه ،ادراک حضوری به قلب نسبت داده شده که در مجموع
داللت بر این دارد که در واقع ،قلب طوری خلق شده که بتواند ادراک حضوری داشته باشد و داشتن چنین درکی
عالمت صحت و سالمت قلب و نداشتن آن ،دلیل بیماری است و این حقیقت را با تعابیر گوناگون بیان نموده
است .از جمله :رؤیت (نجم ،)13-11 ،عمی و کوری (حج ،)46 ،ختم بر دل یا طبع بر دل (جاثیه23 ،؛ اعراف،
 ،)101قفل زدن بر دل (محمد )24 ،و نیز تعابیری مانند« :و ارتابت قلوبهم» (توبه )45 ،یا « بنواریبۀ فی قلوبهم»
(توبه )110،یا «قلوبنا غلف» (بقره )88 ،و مانند اینها.

ماهيت ،عوامل و آثار قساوت قلب از ديدگاه قرآن
وح أْ َ
لى َق ْل ِب َ
ون ِم َن الْ ُم ِ
نذ ِرين؛ روح االمین
ين* َع َ
ك لِ َت ُك َ
ال ِم ُ
الر ُ
کرده است ،با تعبيري مانند« :ن ََز َل بِ ِه ُّ

آن را بر قلب تو نازل کرد تا از انذارکنندگان باشی» (شعراء)194-193 ،؛ بنابراين ،تلقي

وحي نيز کار قلب است که در مورد پيامبران مصداق مييابد.

در مجموع ،اينكه هم ادراک حصولي کار قلب است که به وسيله تعقل ،تفقه و تدبر

انجام ميگیرد و هم ادراک حضوري و به عبارتي ،رؤيت حضوري و هم تلقي وحي نيز
کاري است که به قلب مربوط ميشود .خالصه اینکه ،ادراک به مفهوم گستردة آن ،اعم از
حصولي و حضوري و عادي و غير عادي ،کاري مربوط به قلب است و صفتي میباشد که

با تعابير مختلف به قلب نسبت داده ميشود (مصباح یزدی ،1383 ،ص.)253

ق َْس َوة( »...بقره.)74 ،

 .3قلب مريض ميشود ،نه فقط از لحاظ طبيعي ،بلكه از لحاظ عدم استقرار ايمان و بودن

هواهاي شيطاني در آنَ ...« :ف َي ْط َم َع الَّ ِذى ِ
فى َق ْل ِب ِه َم َرض( »...احزاب.)32 ،

 .4قلب در اثر اعمال بد زنگ ميزند و تيره ميشود« :ك ََّ
لى ُق ُلوب ِهم َّما ك َانُو ْا
ال بَ ْل َر َ
ان َع َ

َي ْك ِس ُبون» (مطففین.)14 ،

لى ُق ُلوبِ ِه ْم( »...بقره.)7 ،
 .5قلب مهر زده ميشود و چيزي نميفهمد...« :خَ َت َم اللهَّ ُ َع َ
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نت َف ًّظا َغ ِل َ
يظ الْ َق ْل ِب َالنفَضُّ و ْا
 .2قلب غليظ ميشود و سختتر از سنگ ميگردد:
«...و لَ ْو ُك َ
َ
ك( » ...آلعمران )159 ،و نیز« :ث َُّم ق ََس ْت ُق ُلوبُ ُكم ِّمن بَ ْع ِد َذالِ َ
ِم ْن َح ْولِ َ
ار ِة َأ ْو َأشَ ُّد
ك َف ِه َى ك َا ِْلح َج َ

فى ُق ُل ِ
«س ُن ْل ِقى ِ
الر ْعب( »...آلعمران.)151 ،
وب الَّ ِذ َ
 .6قلب محل ترس و خوف استَ :
ين َك َف ُرو ْا ُّ

«...و َمن َي ْك ُت ْم َها َف ِإن َُّه َءا ِث ٌم َق ْل ُب ُه( »...بقره.)283 ،
 .7قلب گناهكار ميشود:
َ

فى ُق ُل ِ
«...و َج َع ْل َنا ِ
ين ات ََّب ُعو ُه َر ْأفَةً َو
وب الَّ ِذ َ
 .8قلب مخزن رأفت ،رحمت ،اطمينان و سكينه استَ :
َ
ئن َق ْل ِ
بى » (بقره.)260 ،
«و لَ ِكن ِّل َي ْط َم َّ
تى اللهَّ َ بِ َق ْل ٍب َس ِليم» (شعراء )89 ،و َ
َر ْح َمةً( »...حدیدِ « ،)27 ،إلاَّ َم ْن أ َ

 .9آياتي كه در رابطه با «صدر» بيان شده استَ :
«ألَ ْم نَشْ َر ْح لَ َ
ك َص ْد َرك» (انشراح،)1 ،
ظاهرا ً منظور قلب است و به اعتبار آنكه قلب در سينه است ،به مالحظه حال و محل ،صدر

آمده است (قرشی ،بیتا ،ص 25و .)26

 .10از جمله چيزهايي که به قلب نسبت داده ميشود و در ردیف آثار قلب به شمار

ميرود ،حالتهای انفعالي و به تعبير ديگر ،احساسهای باطني است .قرآن با تعابير مختلف،

اين حالتها را به قلب نسبت داده است که در ادامه به آن اشاره ميشود:
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ترس (انفال)2 ،؛ رعب (آلعمران)151 ،؛ اضطراب (نازعات)8 ،؛ حسرت (آلعمران،

)156؛ قساوت و غلظت (زمر)22 ،؛ لينت و نرمخويي (آلعمران)159 ،؛ خشوع ،لينت،
رأفت ،رحمت و اخبات (حج)54 ،؛ غفلت (کهف)28 ،؛ ذکر ،توجه ،انابه ،قصد و عمد

(بقره)225 ،؛ اطمينان ،سکينه و تثبيت (بقره)260 ،؛ ايمان و تقوی (احزاب)32 ،؛ طمع
(احزاب)32 ،؛ زيغ (توبه)117 ،؛ اشمئزاز (زمر)45 ،؛ صغو و لهو (تحريم)4 ،؛ اباء ،انکار،
کذب و نفاق (نجم)11 ،؛ حميت (فتح)26 ،؛ فزع (سبأ)23 ،؛ طهارت و امتحان (حجرات،
)3؛ سالمت و مرض (بقره)10 ،؛ شوق و تمايل (ابراهيم)37 ،؛ الفت و انس (انفال.)63 ،

با توجه به صفات و امور متنوع که در قرآن به قلب نسبت داده شده است ،ميتوان

نتيجه گرفت که اصطالح قلب در قرآن با قلب مادي کام ً
ال متفاوت است و قلب در هيچ

کجاي قرآن به معناي جسماني آن به کار نرفته است (مصباح یزدی ،1383 ،ص)263؛
چرا که اصوالً هيچ يک از اين کارها را نميتوان به اندام بدني نسبت داد؛ بنابراين« ،قلب
به اصطالح قرآن» ،موجودي است که اين گونه کارها را انجام ميدهد :درک ميکند،

ميانديشد ،تصميم ميگيرد و مانند اینها.

بنابراین ،منظور از قلب ،همان روح و نفس انساني است که ميتواند منشأ همه صفات

عالي و ويژگيهاي انساني باشد ،چنان که ميتواند منشأ سقوط انسان و رذايل انساني باشد

و شايد بتوان اين حقيقت را ادعا کرد که هيچ بعدي از ابعاد نفس انساني و صفتي از صفات

و يا کاري از کارهاي روح انساني را نميتوان يافت که قابل استناد به قلب نباشد .البته
اين درست است که ميتوان گفت :روح منشأ حيات است و موجود به وسيله روح ،زنده

ميشود؛ ولي نميتوان گفت که قلب منشأ حيات است؛ اما اگر حيات را به معناي حيات

انساني در نظر بگيريم؛ 1در اين صورت ،ميتوانيم آن را به قلب هم نسبت بدهيم؛ چرا که

حيات انساني در حقيقت جز همين صفات عاليه و ويژگيها و برجستگيهایي که سرچشمه

و جايگاه همه آنها قلب است ،چيز ديگري نخواهد بود ،مگر اينکه بگویيم انسان يک روح
54

بيشتر ندارد که هم منشأ زندگي نباتي ،هم منشأ زندگي حيواني و هم منشأ زندگي انساني

وي ميباشد .بنابراين ،يک روح کامل دارد که عالوه بر اينكه منشأ حيات و زندگي حيواني
 .1آن چنان که خداوند میفرماید« :یا ایها الذین آمنوا استجیبوا هلل و للرسول اذا ادعاکم لما یحییکم؛ ای آنان که
ایمان آوردهاید! خدا و رسول خدا را اجابت کنید» (انفال.)24 ،

ماهيت ،عوامل و آثار قساوت قلب از ديدگاه قرآن
و نباتي است ،منشأ خصوصيتها ،ويژگيها و خصلتهاي انساني هم ميشود که اگر چنين

باشد ،ناگزير قلب تنها يکي از ابعاد روح انسان خواهد بود که آن مرحله از روح انسانی
است که منشأ صفات ،ويژگيها و خصلتهاي انساني است .در اين صورت ميتوان گفت:

روح منشأ حيات و زندگي حيواني و نباتي است؛ ولي به «قلب» به اصطالح قرآني آن چنين
نسبتي نميتوان داد (همان ،ص.)264

با توجه به مطالب گفته شده ،ميتوان در يك نتيجهگيري كلي ،خصوصیتهاي قلب

را بر سه دسته كلي تقسيم كرد :يك دسته به صورت نفی یا اثباتی به انواع مختلف
شناخت مربوط ميشود .دستۀ دوم كه به بعد گرايش مربوط ميشود و ميلهاي متنوع و

گوناگون را بيان ميكند و دسته سوم آن ،خصوصیتهایي است كه به قصد ،اراده و نيت
پس از آشنايي با مفهوم قلب و راه شناخت آن و بيان خصوصیتها و حالتهای

گوناگونش ،اين سؤال مطرح ميشود كه تأثير اين حالتها در بروز افعال و رفتارهاي

مختلف انسان به چه صورت است؟ به عبارت ديگر ،تأثير حالتهای گوناگون قلب در امر
تربيت (يا حكمت عملي) چگونه خواهد بود؟ قبل از پاسخ به این پرسش ،بيان مقدمهاي

برای ورود به بحث الزم است.
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ارتباط دارد (همان ،ص.)266

تأثير معرفت در افعال آدمي

افعالي كه انسان در ارتباط با خداي متعال انجام ميدهد و نيز حالتهایي كه در همين رابطه
در روان انسان پديد میآيد ،از معرفتي است كه نسبت به خداي متعال دارد؛ يعني به دنبال
خداشناسي ،حالتها ،توجهها و كيفيات نفساني خاصي در انسان پديد ميآيد كه به ضرورت

اين حالتهای مخصوص و توجههایی كه نسبت به صفات الهي مييابد ،در چهارچوب

شرايط خاص خارجي ،افعالي را انجام خواهد داد .معرفتي که انسان نسبت به خداي متعال
پيدا ميکند ،به تناسب عمق و کمال خود معرفت و مقدار توجهي که انسان نسبت به معرفت
خويش پيدا ميکند ،حالتهای خاصي در انسان به وجود ميآورد که به لحاظ مقدماتش
اختياري است و ميتواند مورد امر و نهي اخالقي قرار بگيرد و داراي ارزش اخالقي باشد و
اين حالتها نيز منشأ رفتارهاي ويژهاي در انسان خواهند شد .در واقع ،سرچشمههای فطري
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در روح انسان وجود دارد كه به صورت احساسها ،عواطف و كيفيات نفساني تبلور مييابد .به

طور کلي ،اين حالتها و احساسها جنبه ادراکي دارد؛ يعني حقيقت آنها ،يک حقيقت ادراکي
است و نيز متأثر و معلول علم معرفت انسان است؛ به عبارت دقيقتر ،علم مايههاي فطري را

فعليت و جهت ميدهد و فطرت انسان و ابعاد فطري او را برميانگيزد.

1

آيات و روايات نيز احيان ًا در مواردي تأثير معرفت در ايجاد اين حالتها را مورد

توجه قرار داده ،که بيانگر رابطه محکمی ميان معرفت از يك سو و حالتهای نفساني از
سوي ديگر است.

در همين جا توجه به اين نکته نيز الزم است که تأثير معرفت در پيدايش حالتهای

بیان شده ،نامبرده به صورت علت تامه نيست؛ چرا که ممکن است معرفت به معناي
تصديق ذهن و درک يقيني و قطعي و عقل بدون احتمال خالف وجود داشته باشد؛ ولي
در برانگيختن اين حالتها و به دنبالش در تنظيم رفتار انسان اثري نداشته باشد ،يعني تأثير
آن ،به وجود شرايط ديگر در كنار وجود علم و معرفت ،مشروط و مربوط ميشود؛ بنابراين،

تأثير معرفت در حد تأثير علت جزئی خواهد بود .اين حالتهای قلبي که به طور کلي به
احساس و عواطف و گاهي به اسمهاي ديگري معروف است ،به قلب از آن جهت نسبت
داده ميشود که مرکز احساسها و عواطف است.

در بحث مربوط به قلب بیان شد که قلب ،همان روح انسانی است ،از آن جهت كه

قوه شناخت حصولي و حضوري و احساسها و عواطف خاصی دارد .باید توجه داشت

کهگاهي وجود يک معرفت و ادراک ،قلب را چنان برميانگيزاند که حالتي متناسب با آن

معرفت پيدا ميکند؛ ولي گاهي چنين آمادگيای وجود نداشته و با وجود همان علم و

معرفت ،آن حالت و احساس خاص را پيدا نميکند .در چنين وضعي ،آن قلب را «قسي»
و اين انحرافي را که در آن به وجود آمده« ،قساوت» مينامند ،چنان که انحراف در بعد

شناختي قلب را «زيغ» گويند (همان ،ص.)343
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 .1چنان که خداوند ميفرمايد« :انما يخشي اهلل من عباده العلماء» (فاطر)28 ،؛ علماء به لحاظ عالم بودنشان اين
گونهاند؛ يعني اين علم و معرفت آنهاست كه حالت و كيفيت نفساني خشيت الهي را در روانشان ايجاد ميكند و چنان
كه در روايتي از حضرت رضا -عليه السالم -آمده است« :من كان باهلل اعرف كان من اهلل اخوف؛ آن كس كه به خدا
داناتر باشد ،او از وي ترسانتر خواهد بود» (مجلسی1403 ،ق ،ج ،70ص ،393ح.)64

ماهيت ،عوامل و آثار قساوت قلب از ديدگاه قرآن
قساوت

واژه «قسوت» و مشتقاتش در شش آيه از قرآن و بسياري از احاديث ،روايات و ادعيه به

چشم ميخورد.

معناي قسوة در لغت

 .1در كتاب العين آمده است« :قسو :القسوۀ :الصالبۀ في كل شيء( »...فراهیدی،1410 ،

ص.)189

 .2در لسان العرب آمده است« :قسوة ،به معني صالبت هر چيزي است .حجر قاس :به

معني سنگ سخت است .قساوت :به معني زميني كه چيزي از خود نميروياند» .در نظر

و خشوع از دل است» (ابنمنظور1408 ،ق ،ص.)181

 .3در تفسير الميزان آمده است« :وقتى قسوة در خصوص قلب استعمال ميشود،

معنى صالبت و سختى را ميدهد و به منزله صالبت سنگ است» (طباطبایی1417 ،ق،

ج ،1ص.)203

«...و َج َع ْل َنا ُق ُلوبَ ُه ْم ق ِ
َاس َية ،»...قاسى بودن دلهاى آنان؛ يعنى پست
 .4طبرسي نوشته است:
َ

و فاسد بودن آن ،مثل درهمهاى قلب [تقلبي] .اين معنى بازگشت به خشكى ،عدم نرمى
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برخی از اهل سنت« :به معني غلظت است و قساوت در قلب به معني رفتن نرمي ،رحمت

و لطافت دلها مىكند .آنچه بیان شد ،برگزيدهاي از خالصه گفتار اهل لغت و مفسران در

خصوص معناي لغوي واژه قساوت بود.
قساوت در اصطالح

قساوت ،به دلهايي كه در برابر نور حق و هدايت ،انعطافي از خود نشان نميدهند و نرم

و تسليم نميگردند و نور هدايت در آن نفوذ نميكند ،گفته ميشود و همچنين به دلهايي
كه از مشاهده مناظر رقتآور و از شنيدن سخناني كه معموالً شنونده را متأثر مىكند ،متأثر

نميشود« ،قلبهاي قاسيه يا قساوتمند» گفته ميشود .در فارسي از آن به سنگدلي تعبير
ميشود (همان ،ج ،7ص91؛ مکارم شیرارزی ،1373 ،ص )425كه در مقابل آن نرمدلي و
شرح صدر است .دليل اينكه شرح صدر در مقابل قساوت قلب است ،آن است كه فردي كه
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شرح صدر دارد ،حق را قبول ميكند؛ ولي فردي كه قساوت دارد ،حق را قبول نميكند.

1

مراتب قساوت

در تفسير تسنيم ،ذيل مطلب «مراتب مختوم شدن دل» آمده است« :واژگوني [قساوت] دل از
آلودگي به مكروهها آغاز ميشود و به گناهان صغيره و سپس به كبيره ميرسد و از اكبر كبائر

كه كفر به خداست سر بر ميآورد .عيار سنجش اين بيماري در قلب نيز مقدار بيتوجهي
انسان به فهم آيات الهي يا انزجار از آنهاست» (جوادی آملی ،1379 ،ص.)234

با نگرشي عميق در احوال آدميان در مييابيم كه «انسانها در پذيرش حق و درك

مطالب و خودجوشي يكسان نيستند ،بعضي با يك اشاره لطيف يا يك كالم كوتاه
حقيقت را به خوبي درك ميكنند ،يك تذكر آنها را بيدار ميسازد و يك موعظه و

نصيحت در روح آنها طوفاني به پا ميكند؛ در حالي كه بعضي ديگر شديدترين خطابهها
و گوياترين دالیل و نيرومندترين اندرز و مواعظ در وجودشان كمترين اثري نميگذارد»
(مکارم شیرازی ،1373 ،ص.)426

بنابراین ،به هر ميزان كه دل آدمي به زنگار گناه آلوده گردد ،قساوت گرفته است و به

همان اندازه هم از فهم آيات الهي محروم ميشود .مراتب قساوت بر اساس آيات و قرآن،
عبارت است از:

لذت نبردن از مناجات 2،سنگيني عبادت 3،بي تفاوتي در برابر گناه 4،تكذيب آيات خدا.
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 .1امام خميني(ره) در كتاب شرح حديث جنود عقل و جهل ،ذيل آيه  22سوره زمر چنين ميفرمايد« :در اينجا
مقابل شرح كه ملزوم قبول حق است ،قساوت قلب را كه ملزوم عدم قبول حق میباشد ،قرار داده است و پس از اين
آيه [آيه ]23لينت و رقت قلب را كه مقابل حقيقي قساوت است ،بیان داشته است»( .خميني ،1380 ،ص.)238
ون إ اَِّل َو ُه ْم َك ِر ُهون» (توبه.) 54 ،
الص َلو َة إ اَِّل َو ُه ْم ُك َس َ
.2
ون َّ
الى َو لاَ يُن ِف ُق َ
«...و لاَ يَ ْأتُ َ
َ
َ
للهَّ
ُ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ْ
لاَ
ِ
ين من ُدونه إِذَا ُه ْم يَ ْستَ ْبش ُرون» (زمر.)45 ،
ين يُ ْؤمنُ َ
ون باالخ َرة َو إِذَا ُذك َر الذ َ
وب الذ َ
« .3و إِذَا ُذك َر ا َو ْح َد ُه ْاش َمأز َّْت قُل ُ
 .4أبو علِي األشعرِي عن محمد بنِ سالم عن احمد بنِ نضر عن عمرِو بنِ نعمان الْجعفي قَال َكان ألبِي عبد اللهَّ َص ِديق لاَ
يكاد ي َفارقه إِذَا ذَهب َ
َ
مكانا فبينما هو يمشي معه في الْح َّذا ِءين و معه غالم له سندي يمشي خ ْلفهما إذا الْتَفت الرجل يريد
َ
َ
للهَّ
َّ
ِ
غالمه ثَالث مرات فلم يره فلما َنظر في الرابِعة قَال يا ابن الْفاع َلة أين كنت قال فرفع أبو عبد ا يده فصك بِها جبهة ن ْفسه
َ َ
ُ
ورع فَقال جعلت فداك إن أمه سن ِديه مشر َكة فَقال
ثم قَال سبحان اللهَّ تقذف أ ّمه قَد كنت أرى أن لَك ورعا فَإذا ليس لك َ
أَ ما علمت أَن لكل أُ ّمة َنكاحا تَنح عني قَال فَما رأيته يمشي معه َحتَى فَرق الموت بينهما (كليني ،بیتا ،ج ،2ص.)324
« .5ثُم ك َان عاقبة الذين أسواْ السوأَى أن كَذَ بواْ بايات اللهَّ و ك َانواْ بها يستهزءون» (روم .)10 ،دليل اينكه چرا آيات
ين َك َّذبُواْ ب َِآيَاتِنَا ُص ٌّم َو ب ُ ْك ٌم فىِ ُّ
الظ ُل َم ِ
ات
«و ال َّ ِذ َ
الهي را تكذيب ميكنند ،خداوند در قرآن كريم چنين ميفرمايدَ :
ْ
لى ص َِر ٍ
اط ُّم ْستَ ِقيم» (انعام.)39 ،
يج َع ْل ُه َع َ
َمن يَ َش ِإ اللهَّ ُ يُ ْضلِ ْل ُه َو َمن يَ َشأ َْ

ماهيت ،عوامل و آثار قساوت قلب از ديدگاه قرآن
موجبات قساوت قلب از نگاه آيات و روايات

1

در جهانبيني الهي ،جهان يك واژه زنده و باشعور است؛ اعمال و افعال بشر حساب و
عكس العمل دارد؛ خوب و بد در مقياس جهان بيتفاوت نيست؛ اعمال خوب و بد بشر

با عكس العملهايي از جهان رو به رو ميشود كه احيان ًا در دوره زندگي و حيات خود
فرد به او ميرسد.

به طور كلي ،گناه و طاعت ،توبه و پردهدري ،عدل و ظلم ،نيكوكاري و بدكاري ،دعا و

نفرين و امثال اينها از اموري است كه در سرنوشت بشر از نظر عمر ،سالمت و روزي مؤثر

ميباشد .امام صادق -عليه السالم -ميفرمود« :من يموت بالذنوب اكثر ممن يموت باالجال

و من يعيش باالحسان اكثر ممن يعيش باالعمار؛ عدد كساني كه به سبب نيكوكاري زندگي
1403ق ،ج ،5ص.)140

بنابراين ،اگر اموري حرام بوده و گناه شمرده شود ،چنين حرمتي به اسباب و عواملي كه

مقدمه و علت تقويت آن است ،نيز سرايت ميكند .پس بر هر انسان عاقلی الزم است كه
مقدمات و علل گناهان و مهلكات را بشناسد و با دوری از آنها از افتادن در دامشان رهايي

 .1در نگاهي باريك بينانه به روايات ائمه معصومين -عليهم السالم -اين نكته به چشم ميخورد كه كثرتي كه
در باب روايات وارده از ناحيه معصومين -عليهم السالم -در مسئله «قساوت قلب»وجود دارد ،در مسئله «زيغ
قلب» نيست .شايد بتوان پاسخ اين مسئله را در اين نكته يافت كه( :همان طور كه قب ً
ال در بخش «حالتهای
قلب» ذكر شد) خصوصيتها ،حالتها و احساسهای قلب را ميتوان بر سه دسته كلي تقسيم كرد :يك دسته
آنها كه نفي ًا يا اثبات ًا به انواع مختلف شناخت مربوط ميشوند .دوم آنها كه به بعد گرايش مربوط شده و ميلهاي
متنوع و گوناگون را حاكي هستند و سوم آن خصوصيتهایي كه به قصد و اراده ونيت ارتباط دارند.
براي درك بهتر موضوع به طرح ذيل توجه كنيد:
براي تحقق يك فعل مراحل ،زمينهها و شرايطي الزم است كه بدين گونه است:
تصور ذهني

تصديق به فايده

ميل و انگيزه

شوق

اراده
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طوالني ميكنند ،از كساني كه با عمر اصلي خود زندگي ميكنند افزون است» (مجلسی،

انجام فعل

در این نمودار ،مرحله اول و دوم ،بعد بينشي و معرفتي انسان را تشكيل ميدهند (اينكه انسان در مرحله تصديق
به فايده با علم و آگاهي حكمي را نسبت به تصور و صورتي ذهني حمل ميكند) ،اما از مرحله سوم كه شروع
بعد گرايشي و احساسي و بروز حالتها و عواطف است ،برخي از انسانها دچار لغزش و انحراف ميشوند و
در نهايت ،با وجود اينكه انسان علم و معرفت نسبت به فعلي داشته؛ اما به جهت خطا ،لغزش و انحراف در بعد
گرايشي خود فعلي و رفتاري نامطلوب را از خود نشان ميدهد.
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يابد .يكي از اين گناهان ،قساوت قلب است كه براي فرار از دام آن بايد علل و عوامل مؤثر
بر آن را شناخت كه اين عوامل بسيار است و در اينجا به عواملي چند اشاره ميشود:

موضعگيري در برابر انبياء 1،جدايي و دوري از مكتب وحي 2،پيمان شكني با

خدا 3،نفاق 4،غفلت از ياد خدا 5،اصرار بر گناه 6،طول امل (آرزو) 7،زیادی مال و ثروت
 .1مطالعه آيات مباركه سوره بقره و تأمل در اين آيات ،روشنگر اين حقيقت است كه جدال با پيامبران الهي و
موضعگيري در برابر آنها موجب قساوت قلب ميشود .آنچه كه از آيات قرآن درباره قوم لجوج و خودخواه بني
اسرائيل فهمیده ميشود ،اين است كه به دليل مخالفت و موضعگيري در برابر حضرت موسي -عليه السالم -به
مردمي سنگدل و سخت قلب تبديل شدند ،چنان كه خداي سبحان در وصف ايشان فرمود« :ثُ َّم قَ َس ْت قُ ُلوب ُ ُكم ِّمن
ك فَه َِى ك َا ِْ
ب َ ْع ِد ذَال ِ َ
ار ِة أَ ْو أَ َش ُّد قَ ْس َو ًة( »...بقره)74 ،
لح َج َ
 .2قرآن مجيد دليل خشوع قلب در برابر خدا را «ايمان و اعتقاد به توحيد ذات اقدس الهي» و علت قساوت
و سنگدلي انسانها را «جدايي و دوري از مكتب وحي» و فاصله گرفتن از راه و شريعت پيامبران الهي معرفي
تخ َش َع قُ ُلوب ُه ْم ل ِ ِذ ْك ِر اللهَّ ِ َو َما ن َ َز َل
ين َء َامنُواْ أَن َْ
ميكند .این آيه شاهد و گوياي اين حقيقت است« :أَل َ ْم يَ ْأنِ لِلَّ ِذ َ
ِم َن الح ّقِ و لاَ ي ُكونُواْ ك َال َّ ِذ َ ُ
لأْ َ
ير ِّمن ُْه ْم ف ِ
اب ِمن قَ ْب ُل ف ََط َ
َاس ُقون»
ين أوتُواْ ال ْ ِكتَ َ
َْ َ َ
ال َع َلي ْه ُِم ا َم ُد فَ َق َس ْت قُ ُلوب ُه ْم َو َكثِ ٌ
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(حدید.)26 ،
 .3خداوند میفرماید« :فَبِ َما ن َ ْق ِضهِم ِّميثَاقَ ُه ْم ل َ َعنَّا ُه ْم َو َج َع ْلنَا قُ ُلوب َ ُه ْم قَ ِ
ُون ال ْ َكلِ َم َعن َّم َو ِ
اض ِع ِه َو ن َ ُسواْ
يح ِّرف َ
اسيَ ًة َُ
اص َف ْح إ َِّن اللهَّ َ ُِ
َح ًّظا ِّم َّما ذ ِّك ُرواْ ب ِ ِه َو لاَ تَ َز ُ
يح ُّب ال ْ ُم ْح ِسنِين»
ال تَ َّطلِ ُع َع َ
لى َخائنَ ٍة ِّمن ُْه ْم إ اَِّل قَلِيلاً ِّمن ُْه ْم فَا ْع ُف َعن ُْه ْم َو ْ
(مائده.)13 ،
ض فَزا َد ْت ُه ْم ِر ْجس ًا إِلَى ِر ْج ِسه ِْم َو ماتُوا َو ُه ْم
ذين في قُ ُلوبِه ِْم َم َر ٌ
«و أَ َّما ال َّ َ
 .4خداوند در قرآن كريم ميفرمايدَ :
كافِ ُرون» (توبه .)125 ،در اين آيه ،نفاق و صفات زشتي كه الزمه آن است ،به عنوان بيماري قلبي شمرده شده
و باعث افزايش تيرگيهاي دروني ميشود كه قساوت قلب نيز يكي از آن امراض و ويژگيهاست .مؤيد اين
مطلب حديثي از امام صادق -عليه السالم -است كه ميفرمايد« :چهار چيز عالمت نفاق است :قساوت قلب،
خشكي چشم ،اصرار بر گناه ،حرص دنيا» (عطاردي ،1378 ،ص.)422
ْ
يرا ِّم َن ِْ
الج ّنِ َو الاْ ِ
ون
ون ب َِها َو ل َُه ْم أَ ْع ٌُ
ين اَّل يُ ْب ِص ُر َ
وب اَّل يَ ْف َق ُه َ
نس ل َُه ْم قُ ُل ٌ
 .5خداوند میفرمایدَ :
«و ل َ َق ْد ذ ََرأنَا ل ِ َج َهنَّ َم َكثِ ً
ئك ك َالأْ َنْ َعا ِم ب َ ْل ُه ْم أَ َض ُّل أُ ْول َ َ
ون ب َِها أُ ْول َ َ
ئك ُه ُم ال ْ َغافِ ُلون» (اعراف .)179 ،در اين رابطه،
ب َِها َو ل َُه ْم َءاذ ٌ
َان اَّل يَ ْس َم ُع َ
امام محمد باقر -عليه السالم -فرموده است كه« :اياك و الغفلۀ ففيها يكون قساوۀ القلب» (مجلسی1403 ،ق،
ج ،75ص.)164
 .6خداوند میفرماید« :ك ََّ
لى قُ ُلوب ِهِم َّما ك َانُواْ يَ ْك ِسبُون» (مطففين .)14 ،همچنين اميرالمؤمنين -عليهم
ان َع َ
ال ب َ ْل َر َ
السالم -فرمود« :ما جفت الدموع اال لقسوۀ القلوب و ما قست القلوب اال لكثرۀ الذنوب» (محمدي ريشهري،
 ،1377ص.)5004
 .7عن علي بن عيسي قال « :فيما ناجي اهلل ع ّز و ّجل به موسي -عليه السالم« : -يا موسي التطول في الدنيا
املك فيقسو قلبك و القاسي القلب مني بعيد» (مجلسي1403 ،ق ،ج.)70

ماهيت ،عوامل و آثار قساوت قلب از ديدگاه قرآن
فراوان 1،شقاوت 2،زيادهگويي 3،غنا و موسیقی 4،پرخوري و شكمبارگي 5،پرخوابي 6،حرص

دنيا 7،اميد به زندگي جاودانه 8،عدم شركت در نماز جمعه (سه نوبت) 9،شکار ،بيهودهشنوي،
آمد و شد به درگاه سالطين 10،كفر 11،زياد همنفسي با زنان( 12،شايد بتوان گفت که منظور

روايت ،متصف شدن به خوي زنانگي و يا صرف بهرهگيري شهواني از ايشان باشد)،
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 .1اميرالمؤمنين -عليه السالم« :-ان كثرۀ المال مفسدۀ للدين مقساۀ للقلوب» (محمدي ريشهري،1377 ،
ص.)5004
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َو ب ُ ْع ُد الأْ َ َملِ َو ُح ُّب الْبَ َقاء» (محدث عاملي1409 ،ق ،ج ،16ص.)45
فان كثرۀ الكالم بغير ذكر اهلل قسوۀ
 .3قال رسول اهلل -صلي اهلل عليه و آله و سلم« : -ال تكثروا الكالم بغير ذكر اهلل ّ
ان ابعد الناس من اهلل القلب القاسي» (محمدي ريشهري ،1377 ،ص.)5004
القلب ّ
 .4قال رسول اهلل -صلي اهلل عليه و آله و سلم« : -ثالثۀ يقسين القلب :استماع الللهو ،و طلب الصيد و إتيان باب
السلطان» (همان).
 .5در روايت شريفه آمده است« :من كثر طعامه سقم بدنه و قسا قلبه» (مجلسی1403 ،ق ،ج ،66ص.)338
 .6امام صادق -عليه السالم -فرمود« :ان في كثرته آفات و ان كان على سبيل ما ذكرناه ،و كثرة النوم يتولد من
كثرة الشرب ،و كثرة الشرب من كثرة الشبع ،و هما يثقالن النفس عن الطاعة و يقسيان القلب عن التفكر و الخشوع
(و الخضوع)( »...مصباح الشريعة ،1360،ص.)185
 .7نبى اكرم (ص) فرمود« :از شقاوت و سنگدلى ،خشكى چشم ،قساوت قلب ،شدت حرص در راه دنيا و اصرار
به گناه است( ».حرعاملی ،1364 ،ص.)323
 .8امام علي -عليه السالم« : -من يأمل أن يعيش غدا فانه يامل ان يعيش ابدا يقسوا قلبه و يرغب في دنياه»
(محمدی ریشهری ،1377 ،ص.)5004
 .9رسول اهلل -صلي اهلل عليه و آله و سلم« : -من ترك ثالث جمع تهاونا بها طبع اهلل علي قلبه» (همان).
 .10رسول اهلل -صلي اهلل عليه و آله و سلم« : -ثالثۀ يقسين القلب :استماع اللهو ،و طلب الصيد و اتيان باب
السلطان» (همان).
السالم -روايت ميكند كه فرمودند« :هر گاه خداوند بندهاى را در
 .11يكى از راويان از امام صادق -عليه ّ
اصل خلقت كافر آفريده باشد ،او از دنيا نخواهد رفت ،مگر اينكه همه كارهاى زشت را در نظر او زيبا جلوه
ميدهد و او هم به آنها نزديك ميگردد ،او مبتال به تكبر و خودخواهى مىشود و ظلم و ستم ميكند و در
نتيجه ،دلش قساوت پيدا مينمايد ،اخالقش فاسد مىشود ،چهرهاش زشت ميگردد ،فحش مىدهد ،بىحيایى
ميكند و عصمت و عفت را از دست ميهد .هر گاه به اين صفات زشت گرفتار شد ،پردههايش پاره ميگردد،
مرتكب گناه مىشود و به هر فسادى خود را آلوده ميكند ،از اطاعت خداوند دست بر ميدارد و با مردم
دشمنى مينمايد ،شما از خداوند عافيت بخواهيد و حفظ دين خود را از او طلب كنيد» (عطاردي،1378 ،
ص.)673
 .12امام علي -عليه السالم« : -محادثۀ النساء تدعو إلي البالء و تزيغ القلوب» (محمدی ریشهری،1377 ،
ص.)5004
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خونخواري 1،گوشتخواري 2،شرابخواري 3،همدنيا 4،خاك بر قبر خويشاوندان ريختن 5،نگاه

كردن به بخيل 6،اهل عجب و ريا 7و غیره.
آثار قساوت قلب

افعال انساني ،چه قلبي باشد (مثل ايمان و كفر) ،چه نفسي باشد (مثل اخالق حميده و
رذيله) و چه جوارحي باشد (مثل افعال و اعمال) ،هر كدام تأثيرهايي دارد ،خوبش تأثير
خوب و بدش آثار بد و با تحقق فعل اثر ميبخشند (طیب ،1378 ،ص .)78قساوت نيز
همچون ساير اعمال ،آثاري از خود به جا ميگذارد كه در بيشتر مسائل غير قابل جبران
است و باطن آدمي را به نابودي و فساد ميكشاند و برونش را به انساني جنايت پيشه تبديل
ميكند .در اين بخش سعي شده است که به برخي از آثار آن اشاره شود:
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الرحمة و ال يؤمن ان يقتل
الرأفة و ّ
 .1امام رضا -عليه السالم« : -و يسيء الخلق و يورث القسوة للقلب و ق ّلة ّ
ولده و والده؛ خون خوردن آدمى را بدخلق ميكند ،قساوت قلب مىآورد ،عطوفت و مهربانى را كم ميكند تا
جايى كه خونخوار چنان خطرناك و ناامن مىشود كه ممكن است فرزند خود را بكشد يا دستش به خون پدر
آلوده گردد» (فلسفي ،1368 ،ص.)399
 .2رسول اهلل -صلي اهلل عليه و آله و سلم -فرمود« :من أكل اللحم اربعين صباحا قسا قلبه؛ هر كس چهل روز
گوشت بخورد ،قلبش سخت ميگردد» (مجلسی1403 ،ق ،ج ،62ص.)294
 .3رسول اهلل -صلي اهلل عليه و آله و سلم : -شارب الخمر ملعون ،شارب الخمر كعبده االوثان ،يحشر يوم القيامه
مع فرعون و هامان؛ شرابخوار ملعون است ،شرابخوار مانند بتپرست است ،روز قيامت با فرعون و هامان
محشور ميگردد» (همان ،ج ،79ص.)141
تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإنه من كانت الدنيا همته قسى قلبه( ...دیلمی ،1376 ،ص.)72
 .4و قال ّ
 .5امام صادق -عليه السالم« : -انها كم ان تطرحوا التراب علي ذوي ارحا مكم فان ذلك يورث القسوۀ في القلب
و من قسي قلبه بعد عن ربه؛ شما را از خاك ريختن بر گور خويشاوندان و بستگانتان نهي ميكند ،زيرا اين عمل
باعث سنگدلي است و كسي كه دچار قساوت قلب شد ،از خداي خود فاصله گرفته و دور شده است» (محمدی
ریشهری ،1377 ،ص.)5004
 .6امام علي -عليه السالم« : -النظر الي البخيل يقسي القلب؛ نگاه كردن به شخص بخيل دل را سخت ميگرداند»
(همان).
 .7در كتاب مصباح الشريعه ،1377( ،ص )409آمده است« :از اهل عجب و ريا دوري كنيد ،چرا كه مجالست و
مصاحبت اين جماعت موجب قساوت قلب است و نيز احتمال سرايت دارد كه شما را از صفت تواضع و فروتني
به صفت كبر و خودبيني منتقل كند».

ماهيت ،عوامل و آثار قساوت قلب از ديدگاه قرآن
فراموشي عظمت پروردگار و عبرت نگرفتن 1،خالي شدن قلب از محبت اولياءاهلل،

بيباكي از خدا 3،تزيين معاصي توسط شيطان 4،تضرع نكردن به درگاه خدا هنگام ابتال،
تحريف دين 6،لذت نبردن ازعبادت 7،دوري از خدا 8،دوري از پيامبر 9،دوري از مردم،
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 .1امام صادق -عليه السالم -فرمود كه خداوند به حضرت داوود -عليه السالم-فرمود« :اي پسر آدم! چگونه
به درستي سخن ميگويي و ديگران را هدايت تواني كرد و حال آنكه بر بديها فائق نشدهاي؟ اي پسر آدم! صبح
ميكني ،در حالي كه قلبت قساوت دارد و عظمت پروردگار را فراموش كردهاي .اگر به عظمت خداوند عارف و
دانا بودي ،هميشه از او خائف و ترسان ميبودي و به وعدههاي او (به رحمت و بهشت) اميدوار بودي .پس واي
بر تو اي پسر آدم! چگونه به ياد لحد و تنهايي در آن نيستي» (دیلمی ،1349 ،ص.)193
ين فىِ َج ْوفِ ِه( »...احزاب .)4 ،تمامي افراد بشر يك
 .2خداوند متعال ميفرمايدَّ « :ما َج َع َل اللهَّ ُ ل ِ َر ُجلٍ ِّمن قَ ْلبَ ِْ
قلب بيشتر ندارند و آن قلب ،مانند ظرفي ميباشد و بلكه واقع ًا ظرف است« :إن هذه القلوب اوعيۀ( »...حراني،
1404ق ،ص169؛ آمدي ،1380 ،ص .)321اگر آن ظرف را پر از ايمان قرار دادي ،مسلم ًا پر از ظلمت شرك
و كفر نخواهد شد و اگر ظرف قلب مملو از محبت خدا و اولياي او گرديد ،بدون شك محبت دشمن خدا و
اوليايش در آن قلب جاي نخواهد داشت .بنابراین ،قلوب قاسي كه دائم با حق در ستيزند ،با مصاديق واقعي حق
نيز انس و الفتي ندارند.
 .3قلب قاسي از آنجا كه در مقابل حق خشوع ،تأثر و انعطاف ندارد ،از عبوديت خارج است .در نتيجه ،از مناهي
الهي متأثر نميشود و با بيباكي مرتكب گناه و فسق ميشود و به همين مناسبت در آيه شريفه در رديف جمله
كثير ِمن ُهم ِ
فاسقون» (حديد )16 ،را آورد.
لوب ُ ُهم» ،جمله َ
«...فَ َق َست قُ ُ
«و ٌ
عملون» (انعام.)43 ،
.4
«...و ِلكن قَ َست قُلوب ُ ُهم َو َزي َّ َن ل َ ُه ُم ّ
الش ُ
َ
يطان ما كانوا يَ َ
ْ
ِ
جاء ُه ْم بَأ ُسنا تَ َض َّر ُعوا َو لك ْن قَ َس ْت قُ ُلوب ُ ُه ْم ( »...همان).
« .5فَ َل ْو ال إِ ْذ َ
ًّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُون الْكل َم َعن َّم َواضعه َو ن َ ُسواْ َحظا ِّم َّما ُذك ُرواْ بِه ( »...مائده.)13 ،
يح ِّرف َ
َ ...« .6و َج َع ْلنَا قُ ُلوب َ ُه ْم قَاسيَ ًة َُ
ْ
اَّ
اَّ
ِ
ون إِل َو ُه ْم َك ِر ُهون» (توبه،
ون َّ
الى َو لاَ يُنف ُق َ
 .7خداوند در قرآن كريم ميفرمايد َ...« :لاَ يَأتُ َ
الص َلو َة إِل َو ُه ْم ُك َس َ
 .)54اگر چنين فردي به درمان خود نپردازد ،به مرتبهاي پستتر هبوط ميكند و آن حالت تنفر و اشمئزاز از
ون بِا َْ
ين ِمن
«و إِذَا ُذ ِك َر اللهَّ ُ َو ْح َد ُه ْاش َم َأز ْ
ين لاَ يُ ْؤ ِمنُ َ
ال ِخ َر ِة َو إِذَا ُذ ِك َر ال َّ ِذ َ
وب ال َّ ِذ َ
َّت قُ ُل ُ
ذكر خدا و اولياء ميباشدَ :
ُدون ِ ِه إِذَا ُه ْم يَ ْستَ ْب ِش ُرون» (زمر.)45 ،
 .8قال رسول اهلل -صلی اهلل عليه و آله« : -ال تكثروا الكالم بغير ذكر اهلل فإن كثرۀ كالم بغير ذكر اهلل قسوا القلب،
إن ابعد الناس من اهلل القلب القاسي» (محدث عاملي1409 ،ق ،ج ،12ص 194؛ بسطامي ،1384 ،ص.)44
 .9قال رسول اهلل -صلی اهلل عليه و آله«: -اال اخبركم بأبعدكم مني شبها؟ قالوا بلي يا رسول اهلل ،قَال الْفاحش
يرجى غير المأمونِ ِمن ِّ
اسي ال ْ َقلب البعيد من ِّ
فحش الْبذيء الْبخيل الْمختَال الْحقود الْحسود ال ْ َق ِ
شر
كل ٍّ
الْمتَ ّ
كل خير َ
يتَّ َقى» (محدث عاملي1403 ،ق ،ج ،5ص341؛ شيخ كليني ،بیتا ،ج ،2ص.)291
 .10قال النبي -صلی اهلل عليه و آله« : -الطلبوا الحوايج الي ذي الرحمة من امتي ترزقوا و تنجحوا فإن اهلل
عزوجل يقول رحمتي في ذي الرحمة من عبادي و التطلبوا الحوائج عند القاسية قلوبهم فال ترزقوا و التنجحوا
فإن اهلل تعالي يقول إن سخطي فيهم» (ديلمي1412 ،ق ،ج ،1ص.)185
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مستجاب نشدن دعا 1،خشك شدن اشكها 2و غیره.
كيفيت درمان قساوت قلب

شهيد آيت اهلل دستغيب در درمان قساوت قلب اين چنين بیان میدارد« :اول بايد سعي كند

در ترك اموري [موجبات قساوت قلب] كه از روايات ذكر گرديد و بعد عمل كند ،به آنچه
در روايات براي درمان قساوت ذكر شده است».

اگر در ترك این امور ،به اثر خوب و بد ترك آنها توجه کند و تالش كند ،ميتواند به

آسانی آنها را ترك كند ،جز حجاب آرزوهاي نفساني كه نجات از آنها بسيار دشوار است

و اما در انجام اموري كه در روايات به طور خاص به عنوان درمان قساوت و دستيابي به

لطافت و نرمدلي و رقت قلب بیان شده است ،ميتوان به این موارد اشاره نمود:

پرهيزاز غفلت و ذكر پروردگار 3،محبت به اولياي الهي 4،قرائت قرآن 5،حكمت 6،ياد
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 .1امام صادق -عليه اسالم« : -إن اهلل عزوجل اليستجيب دعاء بظهر قلب قاس» (شيخ كليني ،بیتا ،ج،2
ص.)474
 .2اميرالمؤمنين ،علي-عليه السالم« : -ما جفت الدموع اال لقسوۀ القلب و ما قست القلوب اال لكثرۀ الذنوب»
(مجلسي1403 ،ق ،ج ،70ص.)354
 .3از دعاي امام سجاد -عليه السالم -است...« :و نبهني لذكرك في اوقات الغفلۀ ...؛ آگاهي ده من را براي يادت
در ساعتهاي ناآگاهي و قرار ده من را از آنهايي كه هميشه از تو آگاه و به ياد توست و پيمان بندگي تو را
نميشكند و ناآگاه از شكر تو نيست» (صحيفه سجاديه ،دعاي بيستم ،مكارم اخالق).
َ
بى» (شوري .)23 ،استاد مطهري -رحمۀ
 .4خداوند متعال ميفرمايد« :قُل اَّل أَ َْس ُل ُْ
كم َع َل ْي ِه أ ْج ًرا إ اَِّل ال ْ َم َو َّد َة فىِ ال ْ ُق ْر َ
اهلل -در اين باره مي فرمايد :محبت به سوي مشابهت و مشاكلت ميراند و قدرت آن سبب ميشود كه محب به
شكل محبوب درآيد .محبت مانند سيم برق است كه از وجود محبوب به محب وصل گردد و صفات محبوب را
به وي منتقل كند (مطهري ،1386 ،ص.)65
َ
الح ِد ِ
يخ َش ْو َن َرب َُّه ْم
ين َْ
يث ِكتَابًا ُّمتَ َشاب ِ ًها َّمثَانىَِ تَ ْق َش ِع ُّر ِم ْن ُه ُج ُلو ُد ال َّ ِذ َ
 .5خداوند متعال ميفرمايد :اللهَّ ُ ن َ َّز َل أ ْح َس َن َْ
للهَّ
ِلى ِذ ْك ِر اللهَّ ِ ذَال ِ َ
اء َو َمن يُ ْضلِلِ اللهَّ ُ ف ََما ل َ ُه ِم ْن َهاد»
ثمَّ تَلِ ُ
ك ُه َدى ا ِ ي َْه ِدى ب ِ ِه َمن يَ َش ُ
ُ
ين ُج ُلو ُد ُه ْم َو قُ ُلوب ُ ُه ْم إ َ
(زمر.)23 ،
 .6در كتاب طرائف الحكم آمده است« :فاسرعوا إلى بيوتكم المظلمة فأنيروا فيها ،كذلك فاسرعوا إلى قلوبكم
القاسية بالحكمة قبل أن ترين عليها الخطايا فتكون أقسى من الحجارة ،كيف يطيق حمل األثقال من ال يستعين
على حملها؟ أم كيف ّ
تحط أوزار من ال يستغفر اللهّ منها؟ أم كيف تنقى ثياب من ال يغسلها؟ و كيف يبرء من الخطايا
من ال يك ّفرها» (آشتياني و شاگردان ،1362 ،ص.)320

ماهيت ،عوامل و آثار قساوت قلب از ديدگاه قرآن
مرگ 1،اقرار به گناه 2،حج 3،يتيمنوازي 4،اطعام و مهرباني با مساكين 5،خوردن حبوبات و
ميوههايي كه باعث نرمي دل گرديده (از جمله عدس ،انجير ،نان جو ،انگور سیاه ،سركه،
زيتون ،انار و غیره) و پرهيز از خوردن برخي خوراكيها (از جمله زياد خوردن گوشت)،

عيادت مريض ،تشييع جنازه ،كفن براي مردگان خريدن ،پرداخت بدهي مسلمانان

6
7

و غیره.
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 .1اميرالمؤمنين -عليه السالم -در نامهاي به محمد ابن ابي بكر مينويسد« :اي بندگان خدا! از مرگ و
نزديكياش بهراسيد و آماده باشيد كه به گونهاي عجيب سر ميرسد ...اگر بايستيد شما را ميگيرد و اگر از آن
فرار كنيد ،به شما ميرسد .مرگ از سايه به شما نزديكتر است؛ چه اينكه بر پيشاني شما بسته شده و پرونده
دنيا پشت سرتان پيچيده ميگردد .پس بترسيد از آتشي كه عمقش ناپيدا و حرارتش شديد و شكنجهاش گونه
به گونه است .جهنمي كه در آن رحمتي نيست و كسي به فريادها گوش نميدهد و اندوهش زدوده نميگردد»...
(نهج البالغه ،نامه ،27ص.)511
 .2امام صادق -عليه السالم -درباره وظايف هر بندهاي نسبت به خدا و فايده اقرار به خطاها و گناهان
ميفرمايند« :انما هي المدحۀ ثم الثناء ثم اإلقرار بالذنب ثم المسئله إنه واهلل ما خرج عبد من الذنب اال باالقرار»
(غفاري ساروي ،1375 ،ص .)296اگر گناه به عنوان سببي از اسباب قساوت قلب شمرده ميشود ،اقرار و
اعتراف به گناهان در درگاه الهي خود موجب زائل شدن اين رذيله ميگردد.
 .3حضرت علي ابن موسي الرضا -عليه السالم -در جواب مسائل محمد بن سنان مينويسد ...« :و نيز در حج
است از براي جميع خاليق از منافع و سؤال كردن از خدا و ترسيدن از او و ترك قساوت قلب و سختي نفس و
فراموش نكردن ذكر و انقطاع اميد و آرزو كردن و نيز در حج است تازه كردن حقوق و منع كردن نفس از فساد»
(عيون اخبارالرضا(ع) ،بيتا ،ص.)322
 .4امام باقر -عليه السالم -ميفرمايد« :رسول خدا -صلي اهلل عليه و آله و سلم -فرمود :هر كس به آفت
قساوت قلب مبتال شود و يا از مبتال شدن به آن كراهت داشته باشد ،پس نزد يتيمي رود و به او مالطفت نمايد و
دست محبت بر سرش بكشد تا به اذن خدا قلبش نرم گردد؛ چه اينكه براي يتيم حقي است كه بايد ادا شود» و
در حديث ديگر آمده است« :يتيم را بر سر سفره خود بنشاند و نوازش كند كه اگر چنين كرد به اذن خدا قلبش
آماده و نرم ميگردد» (مجلسی1403 ،ق ،ج ،75ص.)5
 .5رسول اهلل -صلي اهلل عليه و آله و سلم« : -لما شكا اليه رجل قساوۀ قلبه إذا اردت أن يلين قلبك فأطعم
المسكين و امسح رأس اليتيم» (محمدی ریشهری ،1377 ،ص.)5012
 .6رسول اهلل -صلي اهلل عليه و آله و سلم« : -من احب ان يرق قلبه فليد من اكل البلس يعني التين» (قمي،
1414ق ،ص.)344
 .7رسول اهلل -صلي اهلل عليه و آله و سلم ...« : -بياض القلب في أربع خصال :في عيادۀ المريض و اتباع الجنائز
و شراء اكفان الموتي و دفع القرض» (همان ،ص.)345
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نتيجهگیری

آنچه كه حاصل و يافته اين تحقيق است ،به این شرح ميباشد:

قلب به عنوان حقيقت انسان كه درككننده ،دانا و آگاه است ،فرمانده وجودي و

كنترلكننده اعضاء و جوارح و بالطبع اعمال و رفتار آدمي و مركز هدايت ،رشد ،كمال و
سالمت اوست؛ بنابراین ،با حفظ شئون فطري و ذاتي و درستی بينشها و گرايشها زمينه

براي نفوذ و بروز رذايل اخالقي ،از جمله قساوت قلب مسدود و در صورت بروز هر

گونه آفت در قلب ،با آگاهي ،شناخت و برگزیدن راه درست ،درمان خواهد شد .همچنين
قساوت قلب در آخر الزمان به دليل وجود فاصله زماني ميان مردم و امام عصر(عج) يكي

از مسائل مهمي است که حتم ًا بايد مورد شناخت و معالجه قرار گيرد.
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فهرست منابع
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 .1قرآن كريم.
 .2نهج البالغه ( ،)1381ترجمه محمد دشتي ،چاپ شانزدهم ،بيجا :مؤسسه انتشارات ميراث ماندگار.
 .3آشتياني ،احمد و شاگردان ( ،)1362طرائف الحكم يا اندرزهاي ممتاز ،ج ،1چاپ سوم ،تهران :كتابخانه صدوق.
 .4آمدي ( ،)1380غررالحكم و دررالكلم  ،ج ،2ترجمه هاشم رسولي محالتي ،چاپ چهارم ،تهران :دفتر
نشر فرهنگ اسالمي.
 .5ابن منظور (1408ق1988/م) ،لسان العرب المحیط ،الجزء الخامس ،الطبعة االولی ،بیروت :دار الجیل ،دار
لسان العرب.
 .6احسانبخش ،صادق ( ،)1377آثار الصادقين ،ج ،18چاپ دوم ،بيجا :روابط عمومي ستاد برگزاري نماز جمعه.
 .7بسطامي ،علي بن طيفور ( ،)1384منهاج النجاح في ترجمه مفتاح الفالح في مقدمه ،2چاپ ششم ،تهران:
انتشارات حكمت.
حر عاملی ( ،)1364جهاد النفس وسائل الشيعه ،ترجمه علي صحت ،چاپ اول ،تهران :انتشارات ناس.
ّ .8
 .9حراني ،ابي شعبه (1404ق) ،تحف العقول عن آل الرسول(ص) ،چاپ دوم ،قم :جامعه مدرسين.
 .10جوادي آملي ،عبداهلل ( ،)1379تفسير تسنيم ،ج ،2چاپ دوم ،قم :مركز نشر اسراء.
 .11خسروی ،غالمرضا ( ،)1369ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن (راغب اصفهانی) با تفسیر لغوی و
ادبی قرآن ،چاپ اول ،تهران :انتشارات مرتضوی.
 .12خميني ،روح اهلل ( ،)1380شرح حديث جنود عقل و جهل ،چاپ پنجم ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر
آثار امام خميني.
 .13دواني ،علي ( ،)1378مهدي موعود (ترجمۀ جلد سيزدهم بحاراالنوار) ،چاپ بيست و هشتم ،تهران:
دارالكتب االسالميه.
 .14دیلمی ،حسن (1412ق) ،ارشادالقلوب الي الصواب ،ج ،1چاپ اول ،قم :شريف رضي.
 ،)1349( _______ .15ارشاد القلوب ،ترجمه هدایت اهلل مسترحمی ،ج ،1چاپ پنجم ،تهران :انتشارات مصطفوی.
 ،)1376( _______.16ارشاد القلوب ،ترجمه طباطبايي ،چاپ پنجم ،قم :جامعه مدرسين.
 .17راغب اصفهانی (بیتا) ،معجم مفردات الفاظ القرآن ،الطبقه االولی ،محقق ندیم مرعشلی و عنیت نبشره،
بیجا :المکتبه المرتضویۀ الحیاء اآلثار الجعفریۀ.
 .18طباطبايي ،محمد حسين (1417ق) ،تفسير الميزان ،ج 1و ،7چاپ پنجم ،قم :دفتر انتشارات اسالمي
جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
 .19طبرسي ،فضل بن حسن ( ،)1372مجمع البيان في تفسير القرآن ،ج ،5چاپ سوم ،تهران :انتشارات ناصر خسرو.
 .20طریحی ،فخرالدین (1403ق1983/م) ،مجمع البحرین ،الجزء الثانی تحقیق احمد الحسینی ،الطبعة الثانیة،
بیروت :لبنان ،مؤسسه الوفاء.
 .21طيب ،عبدالحسين ( ،)1378اطيب البيان في التفسير القرآن ،ج ،12چاپ دوم ،تهران :انتشارات اسالم.
 .22عطاردي ،عزيزاهلل ( ،)1378ايمان و كفر (ترجمه االيمان و الكفر بحااالنوار) ،ج ،2چاپ اول ،بي جا:
انتشارات عطارد.
 .23عيون اخبارالرضا(ع) (بیتا) ،ج ،2ترجمه محمدتقي آقا نجفي اصفهاني ،چاپ اول ،تهران :انتشارات
علميه اسالميه.
 .24غفاري ساروي ،حسين ( ،)1375آيين بندگي و نيايش (ترجمه عدۀ الداعي) ،چاپ اول ،قم :بنياد معارف اسالمي.
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 .25الفراهیدی ،أبی عبد الرحمن الخلیل بن احمد (1410ق) ،العین ،ج ،2الطبعة الثانیة ،قم :تحقیق مهدی
المخزومی و ابراهیم السامرائی ،مؤسسه دار الهجرۀ.
 .26فلسفي ،محمد تقي ( ،)1368الحديث-روايات تربيتي ،ج ، 2چاپ مكرر ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي.
 .27قرشی ،علی اکبر (بیتا) ،قاموس قرآن ،ج ،6چاپ اول  ،تهران :دار الکتب االسالمیۀ.
 .28قمي مشهدي ،محمد بن محمدرضا ( ،)1368تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب ،ج ،13چاپ اول ،تهران:
سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمي.
 .29قمي ،عباس (1414ق) ،سفينۀ البحار و مدينۀ الحكم و اآلثار ،ج ،7الطبعۀ االولي ،انتشارات داراألسوه
للطباعۀ و النشر.
 .30الكليني الرازي ،ابي جعفر محمد بن يعقوب (بیتا) ،اصول كافي ،ج1و ،2ترجمه و شرح جواد مصطفوي،
تهران :انتشارات علميه اسالميه.
 .31مجلسي  ،محمدباقر (1403ق) ،بحار االنوار لدرر اخبار االئمۀ االطهار ،الطبعۀ الثالثه ،دار احياء التراث العربي.
 .32محدث عاملي (1409ق) ،تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه ،چاپ اول ،قم :آل بيت.
 .33محمدي ري شهري ،محمد ( ،)1377ميزان الحكمۀ ،ج ،10ترجمه حميدرضا شيخي ،چاپ اول ،قم:
دارالحديث.
. .34مصباح الشريعة ( ،)1360ترجمه حسن مصطفوي ،چاپ اول ،تهران :انجمن اسالمي حكمت و فلسفه ايران.
 .35مصباح الشريعۀ ( ،)1377ترجمه عبدالرزاق گيالني ،چاپ اول ،تهران :پيام حق.
 .36مصباح يزدي ،محمد تقي ( ،)1383اخالق در قرآن ،ج ،1چاپ نهم ،قم :مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني.
 .37المصطفوی ،حسن ( ،)1368التحقیق فی کلمات القرآن الکریم یبحث عن االصل الواحد فی کل کلمة
من القرآن و تطبیقة علی موارد استعمالها ،ج ،9الطبعة االولی ،بیجا :وزارت الثقافة و االرشاد االسالمی دائرة
العامة مراکز و العالقات الثقافیه.
 .38مطهري ،مرتضي ( ،)1386جاذبه و دافعه امام علي (عليه السالم) ،چاپ  ،57تهران :انتشارات صدرا.
 .39مكارم شيرازي ،ناصر و همكاران ( ،)1373تفسير نمونه ،ج ،19چاپ دوزادهم ،تهران :دارالكتب االسالميه.
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