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  چکیده

نصوص است.  بوده معرفت دینی، از منزلتی واال برخوردار ۀمفهوم قلب در منظوم
، در دو ساحت جسمانی و روحانی، قلبمعانی و مصادیق  یریکارگ عالوه بر بهاسالمی، 
رغم آنکه بازتاب نور  به اند. سخن گفتهدر جهت اعتالی ابعادِ انسانی،  ،آن ینیآفراز نقش

این مطلب در مورد ساحت ، نماید ابعاد وجودی انسان از جایگاهی ویژه میسایر در 
 رویکرداتخاذ ، این پژوهش با همه  نیا نیز، مغفول مانده است. با »قلب«شناختیِ

را به دو بعادِ شناختی آناقرآنیِ قلب، ی ها کاربستپسینی، از رهگذر استنطاق در 
کارکرد از جانبی دیگر،  .داند یقابل ارجاع م، »شناختیابزار «و  »شناختیمنبع « ساحت

گشودگی «هایی چون  توان در مؤلفه انسانی را می بر ساحت قلبِ ربانی ۀبارق بازتابِو 
بینش «، »لم فرامادهعا نیل به مقام یقین و شهود«، »دنیا رسینه و آرزوی تجافی از دا

  ، قلمداد نمود. »تنعمات دنیویو وارستگی از  گزینیجامع
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  بیان مسئله
انسان از کارکردی چندوجهی (درک کلیات، کشف  1در ابعادِ شناختی» عقل«آنکه  رغم به

شناختی) برخوردار است، اما از رهگذر رشناختی و ابزای معرفتی، ساحت منبعها گزاره
به ساحتِ دیگری از ابعادِ شناختی انسان که از ظرفیت، قابلیت و  توان یمنصوص دینی، 

نامیده » قلب«، نائل شد. این نیروی ادراکیِ انسان که تحت عنوان دینما یمجامعیتِ خاصی 
به ارمغان  تواند یمی را ا هالعاد فوقی ها یژگیو، در مقایسه با سایر قوایِ درونی، شود یم

واکاوی چیستی، چگونگی و ابعاد شناختیِ قلب در قرآن کریم، به نیکی بیانگر این  آورد.
ی ها گزارهی معرفتی و ها دادهنکته است که این ساحت ادراکیِ انسان نیز، در ارزیابی 

 تواند یم شناختی، همسان با عقلهایِ جهان، کشف حقایقِ هستیدینی، ترابط میان پدیده
، از امتیازاتِ فراتری حال نیع درتقسیم شود و » یابزارشناخت«و » شناختیمنبع«به دو بُعدِ 

در عمده،  طور به» قلب« ۀنیز، ممتاز باشد. گرچه، از رهگذر مبانی نظریِ اهلِ معرفت، مقول
]، 802-800،ص14است[جویی  پیقابل  3»ختیشنا معرفت«و  2»ختیشناهستی«دو سطح 

منبعِ  نیتر موثق، از رهگذر "قلب"» یشناختابزار«و » یشناخت معرفت«ایضاح ابعادِ  ولیکن
ی معرفتی، پیش رویِ ها گزارهیِ نوینی را در تحلیل ها افق تواند یم - قرآن کریم-دینی

یکی از مفاهیمِ کانونی و  مثابه بهعالوه بر اینکه  »قلب«محققان ارائه نماید. چه، مفهوم 
ی گوناگونِ ادراکی و ها هیال ۀ، دربردارنددیآ یمقرآنی، به شمار  4معنایی ۀبنیادین در شبک

  .شود یمیِ انسانی نیز، قلمداد شناخت لوازم معرفتجزو 
اصالت  مثابه بهدر معنای روح و  غالباًیِ قرآنی، ها کاربستدر » قلب«رغم آنکه به

ولیکن از  ،]252، ص1، ج20؛ 359، ص20 ج، 28[ کار رفته استه وجودیِ انسان، ب
ی قلب در ساحتِ مادی نیز، دور از ذهن ریپذ توسعهرهگذر داللت اشاری برخی آیات، 

 5دانش پزشکی ۀدر محدودنیست. اگرچه، تشخیصِ سالمتی یا بیماری قلبِ جسمانی، 
ارتباطاتِ متقابل و پیوندِ ناگسستنی ابعاد وجودیِ  به خاطری است، ولیکن ابیدست قابل

 توان یم]، 817،ص14[ نهند یمی که بر یکدیگر راتیتأثجایگاه، نقش و انسان با یکدیگر، 
به این نتیجه نائل شد که خدای رحمان، به ابعاد جسمانیِ قلب نیز، نظر داشته است. 

 بدنِ مادی ساختمان ۀکنند تنظیم مثابه بهدر ساحت جسمانی » قلب«، سو کچه، از ی
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که در صورت  دهد یمرا تشکیل ي آدمی غیرمادهِ جوهر ۀمای بُن یی دیگر،از سواست و 
اکمال نیل آدمی ب ساز نهیزم تواند آن، میگوناگون  یِاهکارکردی و نیآفر نقشایضاحِ 

 دگرسان از مفهوم معناییِ ۀبا ارائدینی، برخی از پژوهشگران  .راستین او را به ارمغان آورد
، یسخنان گوناگون ماهوی و ملزومی آن، به عدم انفکاک میان معنایِخلط یا  ،»قلب«

جسمانی و روحانی،  میان قلبِ یاند. در مقابل برخی دیگر، با جدا انگار تمسک جسته
، پاسخ به همه  نیا اند. با جسمانی، دانسته آیات قرآن را خالی از اشعار به قلبِ یها داللت

 ۀوممنظقلب در . 1 نماید: مزبور ایفاء می بسزا در ایضاح مواردِ یچند سؤال بنیادی نقش
چه ارتباطی میان قلب جسمانی و . 2 دارای چه نوع کارکردی است؟ شناختیِ قرآن، معرفت

   آورد انعکاس نور بر ساحت قلبِ انسان چیست؟ ره. 3برقرار نمود؟  توان یقلب روحانی م
  
  پیشینه. 2
، »1قرآن یشناس معرفت« یا »قرآنی یِشناس معرفت«مباحث  بودنِ ینو نو رغم فراگیر به

 مباحثِ یال تحریر درآمده، در البه ۀاخیر، نوعِ آثاری که در این زمینه به رشت یها درده
این آثار به  .اند یاد نموده 2،شناخت مثابه یکی از ابزار و طرُقِ به» قلب«، از یشناخت معرفت
 صورت مستقل با این پژوهش ارتباط تنها اثری که به]. 33[؛]19[ ؛]39[ :اند  لیشرح ذ
، توسط حسن »یشناس قرآن و معرفت« است که در کتاب یا رار نموده، مقالهبرق نزدیکی،

به ساحت  ،»قلب در دیدگاه قرآن کریم یشناس بررسی جایگاه معرفت« عبدی، تحت عنوان
یک از پژوهشگران مزبور، متناسب با  ، اگرچه هرهمه  نیا است. با افتهی  سامان ،سطور

عدی از ابعادی قلب در متون دینی، همت  پژوهش خویش، به واکاوی ۀدغدغه و مسئل بُ
 به« قرآن یها هیآتدبر در ابعاد درونی ـ ی پسینی این مقاله با رویکرد، لیکن اند گماشته

آن، التزام  آورد رهکه  افتهی دست ،»قلب« قرآنیِ یها کاربستخصوص در  نتایجی دگرسان
قلب  یجدا انگار ، و عدم»یناختشابزار«و » شناختیمنبع« عددر دو بُ» قلب«ی بند میقسبه ت

، از رهگذر آیاتی که به نوعی، با اعتالی رو نیا از. است از هم روحانی و قلب جسمانی
 انسانی، ربانی بر ساحت قلب ۀتابش بارقاثر و پیامدهایِ  به وجودی انسان، ارتباط می یابد،

  شود. قلمداد می ،دستاوردهای این پژوهش نیاز مهمتر پرداخته که

                                                                                                                                        
     ].11-9صص، 33: نکـ  برای توضیح بیشتر[ اردفرق فارقی وجود د ،میان این دو تعبیر .1
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  »قلب« ۀشناسی واژمفهوم - 3
ارائه را در دو معنای اسمی و فعلی » قلب« ۀواژ ،پژوهاندر منابع لغوی، لغت جستجوبا 

عضوی از  مثابهبه ،شود یکار گرفته مه صورت اسمی ب  که نوعاً به نخست. معنای اندنموده
که  ]،143، ص9 ج ،13؛170، ص5 ج ،32[ رود یاعضای درونی انسان به شمار م

را در معنای فعلی آن اماولیت تنظیم گردش خون را در سراسر بدن بر عهده دارد. مسئ
استفاده » دیگر یبه روی یوارونه نمودن چیزی و از روی دگرگونی، بازگشتن،«: معانی نظیر

 را به دو معنای اصلی باز» قلب«فارس ابن ].685، ص1 ج ،11؛171ص ،5 ج ،32[ اند نموده
بر دگرگونی و تحول  ،شود؛ و دیگری اطالق می ،ه خالص بودن آنبر وج ،گرداند: یکی می

قلب را به خاطر  ۀیتسم وجه لذا. ]17، ص5 ج، 10دیگر [ چیزی از سویی به سویی
، 25اند [دانسته» رو شدن است ریحاالتش، همواره در حال انقالب و ز رییو تغ یدگرگون«

 ۀتواند، آنچه به مقول د و هم میتواند در امور مادی و معنوی رخ ده که هم می ]،681ص
  .]238، ص8 ج، 38[ زمان، مکان یا در حالت و صفت و موضوعی، مرتبط باشد

اند که  نموده انعکاس ی،همسان ریقلب را در معانی غ ۀواژ پژوهان،پیداست که لغت
ا ملزومی ی ۀبه جنب ،دیگر ایپاره و ،گردد یم به تعریف ماهوی این واژه باز ،ها برخی از آن

یِ قرآنی عموماً، مفهومِ ها کاربستی ممتاز و متمایز ها یژگیویکی از  ،باریکاربردی آن. 
، به ابعاد ها داللتی از این ا پارهقلب خصوصاً، جامعیت داللی مفاهیم آن است. چه، 

در معنای  توان یملذا  .اند ارجاعحسیِ قلب و شماری دیگر، به ساحت فراحسی آن قابل 
به جهت دیگر، عضو صنوبری شکل،  جهت  کیبرگرداندن شیء از «: چونقلب از تعابیری 

   یاد نمود.» خلوص چیزی و روح انسانی ۀجنب
  
 1ختیشنا معرفتمباحث  در» قلب« -4
شناختی انسان، زارارکانِ اب نیمهمتریکی از  مثابه به شناختی، معرفت مباحثِ در» قلب«

 . زیراالشعاع خود قرار دهد تحت - ه عقلاز جمل -او را  تواند تمامی ابعاد ادراکیِ می
دورا  ،»عقلی« ادراک دو تفاوت عمده دارد. نخست؛» عقل« در مقایسه با ،»قلب«کارآییِ 

 به عنوان نزدیک از »قلبی«ادراک  کهاست، در حالی کلي و کلیات مفهومِ صورت به دور
 درکِ حصار در ،انحصار دلیل به »عقل«نگرد. دوم؛  به نظاره می خارجي، شخصيِ موجود

 بر ادراکِ شهودي، به دلیل »قلب« اما است، عاجز حقایق از بسیاري ادراکاتِ از مفهومي،
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سان، در  بدین .]299، ص19شود [ مي آگاه نیز عالم جزئي بلکه و کلي اسرار از بسیاري
آن نیز،  ۀواسط بهسایر جوارح قلمداد شده که  ۀفرماند مثابه بهاحادیث اسالمی نیز، 

رَضَ«: «ردیپذ یمند ادراکِ انسانی، صورت فرآی لَ  فَ بِ  یعَ لْ وَ   الْقَ حِوَ هُ وَارِ جَ مِیرُ الْ ي بِهِ  أَ الَّذِ
هَمُ عْقِلُ وَ تَفْ مثابه  خود، به ای نازلِ رحمانی در مرتبه ۀاین لطیف لذا ].627، ص2 ج ،7[ »تَ

ی بدن انسان یاد ترین، اعضا جایگاهی برای عواطف و احساسات انسانی، و یکی از کلیدی
و  اسماءگاه ، قابلیت درک و شهود حقایق هستی؛ و تجلیفراتر یمراتب اما در ؛شود می

معارفی که انسان، از طریق قلب به  :اند است. به همین خاطر گفته خدای رحمان اوصافِ
صورت و مفاهیم ذهنی ایجاد  ۀآورد، معرفتی از سنخ شهودی و بدون واسط دست می

(فلسفی) نیز، قابل  لذا این ادراک به علم حضوری در مباحث عقلی ]؛15ص،22[ شود می
، از طریق معرفتِ قلبی ها انسان، ادراکی که تر قیدقبه سخن . ]15ص ،34[ تطبیق است

حضوری و شهودی  معرفت با، ارتباطی تنگاتنگ آورند یمبه دست  - نه عقلی و ذهنی - 
در قلب گنجانیده و او را از سایر ابزارهای نماید که اساساً خدایِ رحمان،  او برقرار می

 .سازد یمادراکیِ انسان ممتاز و متمایز 
  
  ی قرآنیها کاربستدر » قلب« 1شناختیابعاد  - 5

ی از مفاهیم دیگر ا پارهمتنیِ قرآن، از بسامد فراوانی، برخوردار بوده و با  ۀکریپدر » قلب« ۀواژ
با تتبع  .]74، ص33[ دینما یمتنگاتنگ، برقرار  ارتباطی ،»فؤاد، صدر، روح، نفس«نیز، همانند

ی گوناگونِ ها بافتدر  - با تمامی مشتقات خود - بار  168بر   بالغ ی قرآنیِ قلب،ها کاربستدر 
مورد به  36. از این میان، نزدیک به ]التفاسیر نورافزار جامع نرم[ کند خودنمایی می متنی،

قلب، «آن: اسمی   ۀبه جنب ،و سایر موارد» ون، منقلبتقلبون، ینقلب«: اشتقاقات فعلی این ریشه
قلب  یریکارگ تمامی موارد به ،همه، دریک نگاه کلی  این قابل ارجاع است. با ،»قلبین و قلوب

  بندی نمود.  تقسیم» ابزاری«و » منبعی« ۀدست توان در دو را می
  
  ی قرآنیها کاربستدر » قلب«معنای لغوی . 1- 5

 ایتوجه طیف قابلدر قرآن، به کار رفته، » قلب«ی گوناگون معنای ها ساحتنظر به آنکه 
بوده است. نظیر  اشاره موردقلب، در معنای لغوی آن نیز،  قرآنی هایِکاربستاز 
 ؛21 :مائدهال ؛174- 149-144-127 :عمران آل؛ 143 :بقره[ال »بازگشت، بازگرداندن«
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 :فتح ؛14 :زخرف ؛21 :عنکبوت ؛227-50 :شعراء ؛9: ؛ توبه125 :اعراف ؛119 :اعراف
 »شدن به روی دیگر ییاز رو« ؛]62 :یوسف ؛9 :انشقاق ؛31 :مطففین ؛4 :ملک ؛12

این  ]44؛ نور:48 :؛ توبه229 :؛ شعراء144 :بقره[ »دگرگونی و  حرکات« ؛]18 :کهف[
 یِا گستردهآیات قرآن به متعلقات در قلب است که نوعاً  گوناگون به جهت کارکردِ مطلب

  قابل ارجاع است. 
  
  »قلب« شناختیکارکرد منبع- 2- 5

ی که بر روح عارض انفعاالت و  فعلگرچه اصالت وجودی انسان با روح اوست، ولیکن 
، اثری » قلب«، قهراً بر جسم انسانِ عموماً و شود یم دارد. مانند  انکار رقابلیغاو خصوصاً

رین، یا عدمِ کارکرد مجاری شدت و تند شدنِ ضربان قلب در مواقعِ بحرانی و خطرآف
های خطرناک. لذا  ادارکی چشم، گوش و قلب یا تعریق یا سرخ شدنِ صورت در موقعیت

  ی باشد.فراماددر هر دو ساحتِ مادی و  تواند یم، »شناختی قلبمنبع«منظور از ساحت 
  

 مثابه عضوی در کنار سایر اعضای انسانی    بهقلب . 1- 2- 5
 مورد عام در عرفِنوعاً  ی، کاربستی است کهقرآن آیات در ،»لبق«ابعادِ شناختی از یکی 

 ۀپیکر اعضایِ نیتر یادیبن مثابه ، بهمیان آحادِ مردمقلب در چه، . عنایت بوده است
در تمامی  ،خون که مرکزی برای تنظیم و به جریان درآوردنِ آید به شمار می یانسان

برای درک  زیآم هیکنا، در تعبیری نیز خدای رحماناوست.  ۀبر عهد آدمیاعضاء و جوارح 
وبُوَ « :نموده استاشاره  مردم، به این نکته ۀعام بیشتر لُ تِ الْقُ غَ لَ هِ  بَ ونَ بِاللَّ ناجِرَ وَ تَظُنُّ حَ الْ
ونَا وْمَ الْآزِفَ«: دیفرما یمی دیگر نیز ا هیآ] و در 10[احزاب: »الظُّنُ مْ یَ هُ نْذِرْ وبُ  ۀوَ أَ لُ  یلَدَإِذِ الْقُ

زندگانیِ سخت  یانسان در تنگناها که یهنگامزیرا  ].18: غافر[ »حَناجِرِ کاظِمینَالْ
گویی چنان در تپ و تاب است که  کند که قلبش آن یاحساس م ،گیرد یقرار مخویش، 

از این حالت  ،عرباستعماالتِ  . دراش خارج شود از حنجرهجا کنده شود و از  خواهد یم
این باشد که  یند، و شاید معادل آن در فارسنک یمبیر تع» بلغت القلوب الحناجر«به 
 ،خون مرکز پخشِ یا، وگرنه روشن است که قلب به معن»جانش به لب رسید« مییگو یم

   .]63،ص20 ج،39[رسد یکند و به گلوگاه نم یخود حرکت نم یهرگز از جا
مزبور  ۀگرچه ارتباطات، اثرات و حاالتِ روح و جسم متقابل است، ولیکن مدلول آی

ها، سخن  ، برای انسانزیآم مخاطرهی ا لحظهدر کسوت تشبیه معقول به محسوس، از 
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و ضربان آن به شدت افزایش  دهد یمحالتِ متعارف خود را از دست » قلب«که دیگو یم
پذیری ابعادِ جسمی انسان  ، در سالمت»قلب«ی نیآفر نقشیابد. باری، اطالق، اهمیت و  می

ي «بوده است:  اکرم (ص) امبریپ ۀراشا موردنیز، تصریحاً  دِإِنَّ فِ مَ  جَسَ نِ آدَ غَابْ ا  ۀلَمُضْ إِذَ
لَا وَ  هُ أَ لُّ سَدُ کُ جَ سَدَ الْ ا فَسَدَتْ فَ هُ وَ إِذَ لُّ جَسَدُ کُ لَحَ الْ تْ صَ حَ لَ بصَ لْ يَ الْقَ ؛ 28، ص1ج، 15[1»  هِ

انسان،  در ساحت جسمانی» قلب«بدون شک، نه تنها  .]448ص، 4ج ،8؛ 31، ص1 ج ،3
نماید، بلکه نقش آن در  مثابه کانون بنیادین در اصالح و افسادِ بدن، ایفاء نقش میبه

 توان یم قابل انکار است. لذاغیر - اصالت وجودی انسان ۀبه منزل - ساحت روحانی نیز 
نیز یاد نمود که در صورت بهبود  یبه معنای اصل و حقیقت انسان موارد مزبور،قلب را در 

  گردد.  از سالمتی برخوردار می او نیزو طبعاً، تمامی جسم  عاًآن، تبَ
 

   انسان ظرف نامحدود درونی -2- 2- 5
دنیوی، مستلزم ظرفی  ۀمظروف به نشئ مثابه بهآیاتِ وحیانی،  فرو فرستادنطبعاً 

ترین مکان، درجهانِ طبیعت یعنی کوه، تابِ  آنکه سترگ رغم بهمتناسب با آن است. 
ل« :نداردرا  ال قرآندر برابر انزتوان  انَ عَ رْءَ ا الْقُ نزَلْنَا هَذَ وْ أَ لٍ  یلَ هُ  جَبَ یْتَ رَأَ عًالَّ صَدِّ اشِعًا مُّتَ  خَ

نْ خَشْیَ هِ ۀمِّ نه عقل یا  -اکرم(ص) امبریپ مبارکِ قلب همه  نیا ولی با ]21:حشر[ »اللَّ
ی برخوردار برتر، از چنان وسعت و گستردگ عنوان انسانِ به -سایر قوای ادراکی ایشان

هبِط و مَنزِل نزول وحی توانایی و شایستگی است که  هُ « :رود یمبه شمار مَ زَّلَ هُ نَ لَفإِنَّ   یعَ
هِ نِ اللَّ بِکَ بِإِذْ لْ ]. این مطلب به نیکی بیانگر این نکته است 194-192: شعراء - 97:بقره[» قَ

-با تمام نقشی -ی برخوردار است که عقلا العاده فوق، از چنان کارکردهای »قلب«که 
یک  مثابه قلب انسان به ی از متونِ روایی،ا پارهفاقد آن است. چه، در  - آفرینی که دارد
وبَ  هَذِهِإِنَّ : «شود یظرف تشبیه م لُ وْعِیَ  الْقُ وْعَاهَا ۀأَ ا أَ هَ رُ خَیْ  ،4 ؛235ص ،11ج ،23[ »فَ

ا در درون خود هی رنامحدود و نامتنا ظرفیتِ تواند یمکه  ]495ص ،27؛ 290ص ،1 ج
عَالَاِ« جای دهد: هِ تَ ا إِلَ ۀآنِیَ ینَّ لِلَّ هَ حَبُّ الَ یفِي الْأَرْضِ فَأَ عَ هِ تَ ا وَ رَقَ یاللَّ هَ ا مِنْ ا صَفَ تْ   مَ وَ صَفَ

وب لُ  قلبِآید، ظرفیت  بر می های نقلی،گزارهاز تمامی این آنچه  .]196ص ،2[ »  وَ هِيَ الْقُ
  نیز، فوقِ نهایت است.  ردیگ یمروفی هم که در او قرار است. چه، مظ نامتناهی ،انسان

منحصر به » ظرفی« ۀدربردارند - به مثابه اصالت وجودی او - قلب انسانتوضیح آنکه 

                                                                                                                                        
دْ« :است شده  گزارشنیز) ع( منانؤامیرم مضمون این حدیث، به صورتی دیگر در بیانات .1 قَ لَقَ إ  عُلِّ اطِ  بِنِیَ

ا ذَ انِ هَ سَ بُ هِيَة َبضْعَ الْإِنْ عْجَ ا أَ و وَ فِیهِ مَ لِ هُ   ]487ص ،27[» الْقَلْب کَذَ
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این  »مظروف«قهراً انسان، به ودیعت نهاده،  در نهان و نهادِ رحمان یاست که خدا فرد
تمام  ود. لذا با عنایت به اینکه،و نامتناهی، خواهد بنامحدود ، همانند این ظروف ،ها دل

خلل و  یا پدیدار گشته و ذره ی رحمان،خدا ۀهستی بر اساس تقدیر و تنظیم حکیمان
این ظرف،  گنجایشِ که اگر دهد یم، نشان شود نقصان در اجزاء آن مشاهده نمی

 انسان، موجود است که ظرف و قلبِ نامتناهی، وجودیو بلکه فوق نهایت است،  تینها یب
 ].46،ص18[ منحصراً ذات اقدس ربوبی است ،را خواستار است و این موجودآن اساًاس

هُ« ۀدر ذیل آی (ع) روایتي که از امام صادق رِدِ اللَّ نْ یُ نْ  فَمَ هُ  أَ هْدِیَ المِ  یَ هُ لِْلإِسْ رَحْ صَدْرَ  » یَشْ
بَإِنَّ « این امر است: دیمؤ، شده انیب ]125[انعام:  لْ جَ الْقَ لْ جَ بُ لَیَتَ لُ وْفِ یَطْ جَ قَّلُ فِي الْ حَ  الْ

ر نَّ وَ قَ هُ اطْمَأَ صَابَ ا أَ  گرایی و نامحدودخواهی،نه تنها حقیقت لذا ].209، ص4 ج،35[ » َفإِذَ
ها،  شود، بلکه انسان ] قلمداد می30وجه اشتراک تمامِ آدمیان، به صورت فطرتی [روم:

نائل آن کمال غیرواقعی  به که یهنگاماند و در حرکت طلبیکمالهماره به سوی 
واپسین دارند. این حرکت  کماالتِدر به دست آوردن را ، اشتیاق بیشتری شود می

چون رودی مستمر در جریان است و  ،در زندگانی انسان یابی قتیحق ریخواهی و سکمال
کشاند؛ غفلت از اینکه می - نه حقیقی -  اعتباری کماالتِ یسو به بیش از پیش، او را

  1گردد. او، در وصول به ذات اقدس الهی، سیراب می حدودِعطش نام
  

  و فضایل انسانی لیکانون اجتماع رذا - 3- 2- 5
عد هم، به بُ یا کمالی دارد و پارهارزشی و  ۀکه برخی جنب در قلب انسان، امور گوناگونی

ی قرآنیِ قلب، ها کاربستبا جستجو در شود.  می پدیدار، گردد یم باز و ضد ارزشی تنزلی
 ۀجمل از، شده انیب نوع، حالت یا وصفِ منفی و بیماری درونی، برای قلب 31 بر  بالغ
؛ 53 ؛ حج:43 ؛ انعام:13 ؛ مائده:74 [بقره:» قساوت« ]؛50؛نور:10[بقره: »مرض: «ها آن

» غلظت«]؛ 283[بقره:» آثم« ]؛155 نساء: ؛88 [بقره: »غلف« ]؛16 :؛ حدید22زمر:
» حسرت«]، 4[تحریم :» صغو«]؛ 117 توبه: ؛7 :عمران آل» [زیغ«؛  ]159 :عمران آل[

                                                                                                                                        
 کمـال  و کمـال  قـت یحق مصـداق  آنـان،  از شماری. اند کمال دنبال به قهراً ا،یدن یانزندگ در ها انسان .1

 و سـاخته  کـه  اسـت  یزیچ آن هر ،یاعتبار کمالچه،  . کنند یم خلط یاعتبار تکماال با را یقیحق
 و تیـ مالک ت،یمرئوسـ  ول ریاسـت  یت زندگی دنیوی اسـت، مثـا  تمش یبرا ها انسان تیذهن پرداخته
ویژگی ایـن   .-یقیحق نه-یاعتبار اما اند کمال ها نیا همه.... و و مناصب اجتماعی نیعناو ت،یمملکو

، امـوری  حقیقـی کمال  اما. ها برچیده می شود آن ، پرونده تمامیکه با مرگ انسان کمال در آن است
 ز مرگ نیز با او پیوسته همراه است.و پس ا است مرتبط انسان یقیحق گوهر و جان است که با
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 :اعراف ؛155 [نساء: »طبع« ]؛57؛کهف:46؛ اسراء:25[انعام:» اکنه«  ]؛156 :عمران آل[
؛ 16 محمد: ؛35 غافر: ؛59 ؛ روم:108 ؛ نحل:74 ؛ یونس:93و87 توبه: ؛101- 100

؛ احزاب: 151:عمران لآ» [رعب] «60:مؤمنون؛ 35؛ حج: 2[انفال:» وجل«]؛ 3منافقون :
 »ختم« ]؛50؛نور:110و45[توبه:» ریب«  ]15توبه: »[غیظ«؛  ]77توبه :»[نفاق«]؛ 2؛ حشر،26

» اخبات« ]؛ 88[یونس: شدّ«]؛ 8[توبه:» ابا«  ]؛23؛ جاثیه:24؛ شوری: 46؛ انعام: 7[بقره: 
]؛ 23[سبأ:» عفز«]؛ 14[مطففین:» رین « ]؛3[انبیاء:» الهیه«  ]؛28[کهف: »غفلت« ]؛54[حج:

ه«]؛ 63: مؤمنون» [غمره« ]؛45زمر:»[اشمئزاز«]؛ 24[محمد:» قفل« » غلّ«]؛ 26[فتح :» حمیّ
ت« ]؛8نازعات: »[واجفه«]؛ 10[حشر: رغم آنکه به ].93[بقره :» کفر«]؛ 14[حشر :» متشتّ

ن بیا ۀطلبد، لیکن آنچه بایست واکاوی هر یک از مواردِ مزبور، اقتضایِ مجالی موسع را می
چنان پیچیده و ذو مرابت است که نیل به تمامی است، حاالت و شئون و مراتبِ قلب، آن

  پذیر نیست.  ابعاد آن، به راحتی امکان
کمالی و ارزشی دارد نیز،  ۀاما از جانبی دیگر، بر قلب انسان، اوصاف ایجابی که جنب

یِ ها کاربستفراوانی در باشد، با بسامد  نوع می 13 بر  بالغ. این اوصاف که شود یمعارض 
 »هدایت«در موارد ذیل نام برد:  توان یمقرآنی، همراه بوده است. این اوصاف را 

 [انفال: »ربط«]؛ 32[حج: »تقوی«]؛ 22؛ مجادله:14 و 7 [حجرات:» ایمان« ]؛11:تغابن[
؛ 10؛ انفال:113؛ مائده:126:عمران آل؛ 260[بقره:» طمأنینه«]؛ 10؛ قصص:14کهف: ؛11
؛ 41 [مائده: »طهارت«؛]؛ 103-60 ؛ توبه:63 [انفال:» فیتأل«]؛ 106 ؛ نحل:28 :رعد

 ]؛33[ق: »انابه« ]؛27[حدید: »فتأر « ]؛23[زمر :» تلین« ]؛4[فتح: »سکینت« ]؛53احزاب:
ضمن اشاره به  ی،قرآن]. آیات 84؛ صافات :89[شعراء:» سالمت«]؛ 16[حدید: »خشوع«

کند که  به این نکته اشاره مي ،قلب انسان را آلوده کنند امکان دارد،که  یمختلف امراضِ
است. قلبي که از هرگونه بیماري » قلب سلیم« ،در قیامتاو، بخش  نجات ۀتنها سرمای

عُ« شرك و کفر و نفاق و گناه پاك باشد: وْمَ ال یَنْفَ ونَ  مالٌ  یَ تَ وَ ال بَنُ نْ أَ هَ  یإِلَّا مَ بٍاللَّ لْ  بِقَ
لِیم   .]88و89:شعراء[» سَ

 ۀکه چهر ی، یا از چرکادشدهی ،قلب که از مختوم و مطبوع شدنِ یآیات تمامیدر 
غالف و کنان و  ،قفل ۀدرباراز آیاتی که سازد، یا  را مستور می قلبگون شفاف و آیینه

فرامادی یا همان اصالت و حقیقت او،  قلبِ ، سخنی به میان آمده، مقصود،قساوت آن
اعم از فضایل و رذایل؛ ترس و  - ی حاالت نفسانی انسان اوست. چه، تمامروح یعنی 

به چگونگی کارکرد تفهیم قلبِ انسان وابسته است که  - امید؛ طمأنیه و اضطراب و...
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خود قرار دهد؛ لذا اگر قلب اصالح شود، تمامی اعضاء  الشعاع تحتسایر اعضاء را  تواند یم
ع، اصالح  ]. چه، سایر اعضایِ انسانی، 28- 31صص ،24[ شود یمو جوارح انسانی نیز بالتبَ

منبع و مرجع دریافتِ الهامات ربوبی و محرکِ سایر  مثابه بهو قلب  اند قلبمتفرع بر 
  رود. اعضای انسانی جوانحی و جوارحی نیز، به شمار می

  
  ها  انساناعمال  یگذار ارزشو  سنجش اریمع. 4- 2- 5

-معیار سنجش اوصاف عنوان   به را» قلب« نتوا ی، میقرآنی ها هیآداللت  پرتوِ تدبر دردر 
زیهِمْ « جْ هُمسَیَ صْفَ انسانی » قلب«نمود. چه،  قلمدادنیز آدمی  و اعمالِ -]139[انعام: » وَ

هُ في«معیاری برای جذب خیر:  لَمِ اللَّ عْ وبِکُمْ  إِنْ یَ لُ راً  قُ وا «]؛ ایمان حقیقی: 70انفال:»[خَیْ قالُ
واهِهِمْ وَ  أَفْ مِنْلَآمَنَّا بِ ؤْ هُمْ مْ تُ وبُ لُ صَ«]؛ تحمیص دلها: 41مائده:»[ قُ حِّ وبِکُمْ  ما في لِیُمَ لُ  » قُ

مْ بِهِ وَ لکِنْ ما «]؛ معیار حقیقی رفتارها: 154عمران:  [آل تُ خْطَأْ ناحٌ فیما أَ کُمْ جُ لَیْ یْسَ عَ لَ
م وبُکُ لُ تْ قُ عَمَّدَ به این مطلب  تایآبرخی در . لذا است که دیآ یم]  به شمار 5[احزاب: » تَ

ی گذار ارزشمالک  نگرد، بلکه ها و اموال شما نمی به صورت ی رحمانخداکه  شده  اشاره
وِ في« :و چگونگی اعمال شماست ها دلبه رفتارها،  غْ هُ بِاللَّ کُمُ اللَّ ؤاخِذُ مانِکُمْ وَ لکِنْ   الیُ یْ أَ

ؤاخِذُکُمْ بِما  وبُکُمْیُ لُ تْ قُ اکرم  امبریپد این آیه، حدیثی که ]. در امتدا225:بقره[ » کَسَبَ
رُ إِلَ: «فرماید به اباذر میدرخطاب (ص)  نْظُ هَ لَا یَ وَرِکُمْ  یإِنَّ اللَّ مْ وَ لَکِنْ  یوَ لَا إِلَ  صُ الِکُ وَ مْ أَ

رُ إِلَ الِکُمْ ییَنْظُ وبِکُمْ وَ أَعْمَ لُ   این سخن است.  دیمؤ] نیز، 536ص ،31؛19، ص2، ج9[ »قُ
مقصود است که  برداشت قابل] این نکته 225[بقره: مزبور ۀالتزامی آیبا تدبر در داللتِ 

 ۀنفس و روح او باشد. چه، دور از ذهن نیست که در میان عام ییعن یاز قلب، خود آدم
حب و بغض، توانایی شنیدن و دیدن، به ابزارهای آن نسبت  ها شیگرامردم، فرآیند تعقل، 

» قلب انسان«ها، اکتساب  نمایی آنگذاری و ادراک شود؛ لیکن مالکِ حقیقی در ارزش داده 
در جسمِ انسان، ابزاری است  گوش عضوِ]. زیرا 224، ص2 ، ج28یعنی خود آدمی است [

ی است برای دیدن؛ لیکن مدرکِ حقیقی، قلب آدمی ا لهیوسبرای شنیدن؛ عضوِ چشم، 
آیات و این نوع  تمامی، همه  نیا باشود.  است که از آن، به حقیقت انسانی نیز، تعبیر می

العاده  اند که قلب در ساحت وجودی انسان، مقامی بس ارجمند و فوق روایات گواه بر آن
  سازد. که او را از سایر قوای وجودی انسان ممتاز و متمایز می دارد

  
  »قلب«کارکرد ابزارشناختی -3- 5
و  »یمعرفت یها رهگزا ادراک« ریز طهیقلب را در دوح یتوان ابزار شناخت یم یکل طور به
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  قلمداد نمود. »یهست قیابزار مشاهده حقا«
  
  ی معرفتیها گزاره برای ادراک نیرویی. 3-1- 5

و کلیاتِ حقایق هستی،  ها گزارهدر ادراکِ » عقل«خدای رحمان عالوه بر کارکرد ابزاریِ 
رآنی، یی آیات قتوگو. آورد یمابزاری در کنار عقل، سخن به میان  مثابه بهنیز » قلب«از 

از  توان یمی را در نظر گرفته که هم ا گسترهبرای ادراک و شناخت آدمی، مراتب و 
قوای  مثابه به، از عقل استفاده نمود؛ و از سویی دیگر، در ساحتی برتر، قلب را سو کی

ی ادراکی او، عمالً سلب ها ییتوانامدرکه قلمداد نمود که در صورت ختم و طبع، 
عابیری گوناگون ولی مضمونی واحد و همگون، در آیاتِ فراوانی، . این سخن، با تگردد یم
تَمَ«است:  شده انیب ل  خَ هُ عَ وبِهِمْ  یاللَّ لُ ل قُ ...  یوَ عَ عِهِمْ عَ«و » سَمْ بَ ل  طَ هُ عَ وبِهِمْ  یاللَّ لُ مْ ال  قُ هُ فَ

ونَ لَمُ عْ   ؛  ].155؛ نساء: 23؛ جاثیه:24؛ شوری:46؛ انعام: 7بقره:»[یَ
 و تفقه، مثابه جایگاه تفکر که به دیآ یبه چشم م» قلب«گری نیز در مورد تعبیر دیاما 

مثابه نیروی  و گاهی به فکر. این معنا به شود یتعبیر م ،گاهی از آن، به عقل .مدنظر است
هُمْ « :ندیآ یمو سمع به شمار  عقل باهمسان درک انسانی،  وبٌلَ لُ ونَال  قُ هُ فْقَ  »..بِها یَ

هُمْ  : «دارد یمبه نیکی بیان   ر،دیگ ۀمطلب را در دو آیاین ]. 179: اعراف[ ونَ لَ تَکُ وبٌفَ لُ   قُ
ونَ عْقِلُ وْ آذانٌ بِها  یَ ونَأَ عُ مَ....بِها یَسْمَ عْ وبُ یوَ لکِنْ تَ لُ ورِ  الَّتي  الْقُ إِنَّ «]؛ 46[حج: » فِي الصُّدُ

ر  فی هُ   یذلِکَ لَذِکْ نْ کانَ لَ بلِمَ لْ وْ أَلْقَ قَ هیدٌ یأَ وَ شَ عَ وَ هُ  . این معنای]37:ق[ »السَّمْ
  روبروست. به یداتیمعصومان (ع) نیز با مؤاحادیث قلب، در  ی ازریپذ ادراککارکردی و 

هْ « :فرمود کند که علی (ع) همواره می مثال سکونی از امام صادق (ع) نقل می  عنوان نَبِّ
رِ فَکُّ لْبَکَ بِالتَّ اِنَّ « شده است: علی (ع) نقل از ییت دیگر. در روا]140، ص3 ج،35[ » قَ

لَ بِفِی  العَقْ لْ  ]. آیات و احادیث مزبور، 192، ص1ج ،17، 192، ص1ج ،1409 ،16»القَ
 -تعقل و سمع ییعن -ون این دو معنا چکند،  ، معرفی میورزیخرد مرکزِ را قلب آدمی

به اینکه آنچه کند  یرا وادار م ینفسِ مدرك است که آدم یدر حقیقت کار قلب، یعن
لذا ]. 389، ص14 ج ،28شنود، بپذیرد [ یهدایت م یکند، و یا از پیشوا یخودش تعقل م

با غیر اوست  ها انسانوجه تمایز  تنها نهی نیرویِ ادراکی قلب، در کنار عقل، نیآفر نقش
نمایی و سعادت او نیز، ایفاء (حیوانات و فرشتگان)، بلکه سهم بسزایی در هدایت

که گویی هریک  نمایاند یارتباطات این دو باهم، در فرآیندی دوسویه ملذا  .دینما یم
  روند. یالزمه و ملزوم دیگری به شمار م
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  هستی مثابه ابزار شهود حقایق قلب به - 3-2- 5
ابزاری دارد، شهود حقایق  ایفاگر نقشِ قلب که غالباً خصائصِ ذاتی نیی از مهمتریک

قلبی را باالترین  انسان، معرفتِ سایر ابزارهای ادراکیِه ب، با ارج نهادن متون دینی است.
کارکرد  باشد.گر حقایق هستی  نظاره تواند یکه م داند یشناخت مادراک و نوع کسب 
، (ع) معصومانکه از لسان » تیرؤ«در احادیث  توان یرا به نیکی م  قلبی ادراکاین نوع از 

بَعَ  إِنَ«) انعکاس یافته که: صادره شده بازجُست. در حدیثی از امام سجاد (ع دِ أَرْ عَبْ   لِلْ
ادَ ا أَرَ تِهِ َفإِذَ رَ آخِرَ مْ صِرُ بِهِمَا أَ نْیَاهُ وَ عَیْنَانِ یُبْ رَ دِینِهِ وَ دُ مْ ا أَ صِرُ بِهِمَ یْنَانِ یُبْ نٍ عَ بْدٍ أَعْیُ هُ بِعَ  اللَّ

نِ  یْنَیْ عَ هُ الْ تَحَ لَ راً فَ لْبِهِخَیْ ي قَ نِ فِ بْ اللَّتَیْ تِهِفَأَ رِ آخِرَ مْ بَ فِي أَ غَیْ رَ بِهِمَا الْ ادَ بِهِ  صَ ا أَرَ رَ وَ إِذَ غَیْ
بَ لْ رَكَ الْقَ لِکَ تَ ی حضرت ریگ موضعدر امتداد حدیثِ مزبور، ]. 241، ص1 ج ،6[بِمَا فِیه ذَ

ز ا شخصیگشاید.  می ها انسانامیر(ع)، مرزهایِ نیل به ساحت برترِ عالم را فراروی 
سؤال او  در پاسخِ (ع) حضرت ی؟ا دهیپروردگارت را دشما که آیا (ع) سؤال کرد ایشان
دَ« فرمود: ونُ بِمُشَاهَ عُیُ هُ الْ رَ مْ تَ وبُ بِحَقَائِقِ اْلإِیمَان ۀلَ لُ قُ هُ الْ تْ صَارِ، وَ لکِنْ رَأَ بْ ، 1 ج، 35[ » الْأَ

  ]. 305ص ،5 ؛338ص
تُ«است:  شده  اشارهی حقایقِ هستی در ضمن حدیثی نیز ریپذ ادراکچگونگی   سأَلْ

بَا نِ أَ حَسَ لْ ع الْ ولُ یرَأَ هَ سُ هِ رَ هُ ص اللَّ بَّ زَّ رَ لَّ وَ عَ قَالَ جَ عَمْ فَ بِهِ  نَ لْ آهُ  بِقَ ا أَ رَ تَ مَ هَ سَمِعْ زَّ اللَّ  وَ عَ
لَّ ولُ جَ بَ ما -یَقُ ذَ ؤادُ کَ مْ أَيْ  یرَأ ما الْفُ رَهُ لَ رِ یَ صَ آهُ لَکِنْ وَ بِالْبَ ادِ رَ ؤَ از این ]. 116ص، 5[»بِالْفُ

و  داراي حواس ،جسم او عقل و شود که قلب انسان، مانند استفاده می احادیثقبیل 
که از طریق مشاعر  بشناسدتواند حقایقي را  آن می ۀواسط است که انسان به ادراکی

آمیز، . اینکه خدای رحمان، در رویکردی عتابنیست ریپذ ظاهری و درک عقالنی امکان
وَ«خواند:  را به شهود عالمِ ملکوت، فرا میها  تمامی انسان وا فيأَ رُ نْظُ مْ یَ وتِ  لَ لَکُ ماواتِ   مَ السَّ

چه،  ناظر باشد. - قلب –تواند به اعتالیِ اصالت وجودی او  می ]،185اعراف، »[وَ الْأَرْضِ
عد از ابعادی  - درک کلیات -تواند به اصلِ وجود حقایق  عقل صرفاً می پی ببرد ولی آن بُ

نسِ وجودی برقرار نماید، تنها، که ب دیدن است. لذا » قلب«ا خودِ حقایق ارتباط، اتحاد و اُ
   . دیآ یمبه دست توسط قلب،  تنهاساحت برتر جهان هستی 

  
  با قلب روحانی قلب جسمانیچگونگی روابط  - 6

ی ها گزارهساحتِ مادی و فرامادی قلب در  ۀی دوگانریکارگ بهنظر به جامعیتِ داللی و 
ی از ا پاره، سو کنماید. چه از ی از اهمیتی مضاعف می ها آننی، چگونگی ارتباط میان دی
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به قلب جسمانی ناظر است و شماری دیگر به قلب روحانی؛ و بدین ترتیب، در  ها داللت
قلب . توضیح آنکه، شود یماطالق » قلب«لسانِ متون دینی، درآنِ واحد به هر دو ساحت، 

به این معنی که روحی  ،ردیگ یی است که روح به آن تعلق منخستین عضو شکل، صنوبر
آن به سایر اعضا  از  گیرد و پسنخست به قلب او تعلق می ،که در هر جانداری هست

از کار  یادراک انساننیروی  ،در اثر بیهوشی و امثال آن که طور شود. همان متعلق می
دیگر  ،اگر قلب از کار بیفتد هک  یصورت در ،هنوز زنده است، ولی ضربان قلب ،افتدمی

مبدأ حیات در  به این نتیجه نائل شد که توان یم تیماند. درنهاحیاتی برایش باقی نمی
آثار و خواص روحی چون احساسات، شعور و اراده، . از جانبی دیگر، آدمی، قلب اوست

  اینزمانی  انسان، یعنی روح ،حب، بغض، امید و ترس و... همه مربوط به قلب است
اثر آن در قلب صنوبری و جریان  ،کندمغز درک مینیرویِ  رهگذر ازرا  یاحوال روح

از قبیل حب، بغض،  ات انسانیادراک شود. و همین مسئله باعث شده کهخون ظاهر می
قلب به  ۀلیوس که روح به چرا ،شجاعت و... را به قلب صنوبری نسبت دهند  ترس، حسد،

]. 224، ص2 ج ،28[ شودمی ادراکات نیز در قلب ظاهر و آثار این گیردبدن تعلق می
میان قلب جسمی و قلب روحی ارتباطی ناگسستنی برقرار  شود یم دیست که تأکلذا

شود، بخشی از آن  می پدیدار یمثابه بعد روحان هایی که بر قلب به ویژگی یاست و تمام
 یو سالمت قلب جسمان یمیان بیمار ۀرابط سان نیبد گردد. آشکار می گوشتی، در قلبِ
لذا این نکته خالی از . ]228، ص 2ج ،20[ ، عموم و خصوص من وجه استیو روحان

گوناگون،  ابعاد شناختیِدر  یریکارگ مفهوم قلب در ضمن به ،بیان نیست که گفته شود
، همه  نیا مدنظر داشته است. با خدایِ رحمان،باشد که  تواند بیانگر منازلِ رتبی قلب می

ها،  که نتوان محملی را برای اجتماعِ سازگار آنهم نیستند  و در تضاد معارض ،انیاین مع
   .در طول هم قرار دارند ارائه نمود، بلکه

ه بی مادی و فرامادی، ها ساحتدر را  »قلب«نصوص دینی، اگر  ،تر به عبارت دقیق
جسمانی و  عدِدر دو بُباشد که انسان  به خاطر ساختار وجودی تواند یاند، م کار گرفته

و  ختهیگس طور که روح و جسم ازهم همان ؛(به نحو تجلی) ن یافته استروحانی تکوّ
ظاهری و صنوبری شکلِ قلب،  ساحتِاز این طیف اشارات، به  یا گسسته نیستند؛ پاره

در آنِ واحد با  ،خود روحانی و ملکوتیِ عدِبه بُ تیبا عنا ،؛ و از جانبی دیگرنظارت دارد
قابل  ،آیات و روایات بر آن شماری دیگر از مدالیلِ ،جهیدر ارتباط است؛ درنتعالم معنا 

تواند با  میو رتبی، به نحو طولی  گونه کیبه  تعابیرِ مزبور،هرکدام از  لذا،انطباق است. 
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 گریکدیاز  که یحال مرتبط و متصل باشد، در ،انسانی عدی از ابعادِنی از شئون یا بُأش
مراتب طولی است نه عرضی، و   بندی به نحو سلسله تقسیم نیا .منفصل و منفک نباشند

و الجمع؛ الخلوّ است نه مانعهمانعه ۀصورت قضی که است نه متواطیه؛ بهمشکّ ۀبه نحو قضی
  گسسته. هم اند نه منقطع و از با یکدیگر کامالً مرتبط و پیوسته

 ۀپای  بر سه ،ساختار وجودی انسان، همانند عوالم هستي ،در عرفان نظریچه، 
عنوان عصاره و   انسان به؛ و با عنایت به آنکه، شود معرفی می ،طبیعت، برزخ و ملکوت

]، 148ص، 21[ درخت هستی، تمامی این نشئات و عوالم را کامالً و تماماً داراست ۀثمر
با  ،خود واحد با بدن عنصری و مادی خود با عالم طبیعت و با نیروی خیالِ ِ لذا درآن
به همین  .)همان( ثال، و با حقیقت وجودی خویش با عالم ملکوت مرتبط استعالم م
لی دوسویه، میان عالم ملکوت و عالم طبیعت  ،»قلب« ۀواسط تواند به انسان می ،جهت پُ

  معمول را اصطیاد کند. رقابلی، مسائل، معارف و حقایق غجهیارتباط برقرار کند و درنت
  
  »قلب«ی شناخت معرفتمعنایی در  ۀتوسع-7

نزول، الجرم از تعابیر و  گرچه خدایِ رحمان، برای رساندن پیام خود به مخاطبان عصرِ
 بهره جسته، لیکن با توسع در معنایِ مفاهیممردمان آن سده،  رایج و ملموسِواژگان 

ی ممتاز ها یژگیو. این مطلب یکی از اند کار رفتهه در  نظر ماتن، ب) (معنای طولی
آید که برای شناسایی صحیح ابعاد داللت معناییِ  به شمار می یِ قرآنیشناخت زبان

یِ نخستین، از رهگذر ها سدههای لغوی  بایست عالوه بر رجوع به کتاب واژگان، می
سنجی میان بسامد واژگان در سیاق متن قرآنی، به جستجو پرداخت. به همین نسبت
عربی یا شرایط   عقلِ  نه بازتابمعنای الفاظِ خویش است  ۀآفرینند ،قرآن« :اند گفتهخاطر 

، خدایِ رحمان، عالوه بر اینکه قلب را در همه  نیا با .]183، ص40[ »تاریخی معین
را  در سطحی فراتر نیز، معنایی آن ۀمصادیق محسوس و مادی به کار گرفته، گستر

که در شبکه یا سیستم  ]. لذا مفهوم قلب، هنگامی346- 180، ص26توسعه داده است [
کند؛ بدون آنکه  شود، معنایی متعالی را القاء می ایی قرآن کریم در نظر گرفته میمعن

میان معنای اولیه، با معنای ثانویه در میدانِ معناشناختی، تباینی شاخص، مشاهده شود؛ 
یافته و موجب معنایی ارزنده را ارائه نموده است. لذا در گام  بلکه همان معنا، توسعه 

لیکن  -جسمانی و مادی- سطح درک مردمان آن عصر به کار برده را در » قلب«نخست، 
را در در سطوحِ پسین، با اعتال معنای آن، ابعاد داللی قلب را توسعه بخشیده و آن

  خصوص حقیقت انسان (روحانی) نیز گسترش داده است. 
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  نور در قلب انسانبازتاب  شناختیِابعاد  -8
ی داشته باشد. وجه چندتواند کارکردی  نسان، میواکاوی پیامدهایِ بازتاب نور بر قلب ا

، و از سویی دیگر، دیگشای نیل به کماالتِ عالی را برای آدمی بها افق، مسیر و سو کاز ی
انگیزه و اشتیاقِ بیشتر در سالکان، برای تحصیل آن مقامات را فراهم نماید.  ۀپایه و مای

هایِ قرآنی و احادیث معصومان(ع)، در باری، در پرتو ارتباطاتِ متقابل داللت نماییِ آیه
  .شود یمعنایت نور بر قلب انسان بازتاب آورد  رهفرآیندی متکامل، به 

  
  گشودگی سینه و تجافی از دار دنیا- 8-1

 گستردگینوعی از دستاوردهای انعکاس نور بر قلب انسان، برخورداری  نیمهمتریکی از 
و  ها یناکامانسان از مواجهه با  گرفتگی قلب یا صدرِچه، . اوست در ساحت روحی

که در  است روایتیکار این مطلب در راهگیرد.  های درونی نشأت می نرسیدن به خواسته
 :فرماید می یا هیاکرم(ص) به اباذر توص امبریپ، مبنی بر اینکه شده  گزارش ،منابع فریقین

بَ انْفَتَحَ الْ« لْ ورُ الْقَ لَ النُّ خَ ا دَ ، إِذَ ا ذَرٍّ بَ عَیَا أَ سَ وْ بُ وَ اسْتَ لْ اباذر از پیامبراکرم (ص)  در ادامه، »قَ
: « که:  دهند یایشان (ص) پاسخ م ؟نشانه و عالمت این حالت چیست ...کند سؤال می قَالَ

ولِهِ یإِلَ ةاْلإِنَابَ زُ لَ نُ تِ قَبْ وْ ادُ لِلْمَ ورِ، وَ الِاسْتِعْدَ رُ غُ ارِ الْ نْ دَ جَافِي عَ ودِ، وَ التَّ لُ خُ ارِ الْ  ،31[ »دَ
دارد که انشراح صدر، همه و همه  ]. در توضیحی بیشتر بیان می464ص ،29 ؛532ص
شود و انسان را در برابر کوه  نوری است که در ساحت نفس انسان ایجاد می ۀواسط به

نْ «دارد:  مشکالت پایدار نگاه می فَمَ رَحَأَ هُ  شَ المِاللَّ هُ لِْلإِسْ بِّ صَدْرَ ورٍ مِنْ رَ لی نُ وَ عَ هُ  [زمر: ...»هِفَ
 ۀبارق ۀواسط  ]. پذیرش اسالم و گردن نهادن در برابر هر حکمی از احکام شریعت، به22

المِ«یابد:  ها اشراق می ربانی است که در انسان هُ لِْلإِسْ دْرَ رَحْ صَ نْ یهْدِیهُ یشْ هُ أَ نْ یرِدِ اللَّ » 1فَمَ
صدر، نوعی انفتاح قلبی گویای آن است که شرح  یروشن این عبارات به]. 125 :[انعام

و یابد  افزایش میکه ایستادگی انسان در برابر سیل مواج مشکالت،  یا گونه است؛ به
بر ساحت  خدای رحمان،نور و روحی است که از جانب  مرهونِ ،های او استقامت یتمام

 یابد.  انعکاس می ،وجودی انسان
  
  نیل به مقام یقین و شهود عالم ملکوت. 8-2

به ابعاد  ها را در جهتِ درک و نیل در خطابی همگانی، تمامی انسانخدای رحمان 
                                                                                                                                        

  .]236، ص65 ، ج37؛20ص ،8 ج ،30[ کند ) بیان می22(زمر، ۀ طور مطلق، حالت  ذیل آی در روایتی دیگر نیز به. 1
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واأَ وَ لَمْ «دهد:  مورد عتاب قرار می 1فراماده، رُ وتِ  في یَنْظُ لَکُ اعراف: »[السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ  مَ
]. این مطلب که می تواند به خاطر اتصاف آدمی به مقام یقین باشد، در تعبیری 185
ريوَ کَذلِکَ «یابد:  (ع) نیز به نیکی، انعکاس میبراهیما ساز، در خصوصهم راهیمَ  نُ إِبْ

وتَ لَکُ رْضِ  مَ ونَ مِنَ  السَّماواتِ وَ الْأَ وقِنینَوَ لِیَکُ رسد، میان  ]. لذا به نظر می75انعام، »[الْمُ
، 8، ج28، تالزم وجودی، برقرار است [»نیل به مقام یقین«و » شهود عالم ملکوت«

شود:  دیدن ابعاد فراماده، مقارن و مستلزم دارا بودنِ مقام یقین، ارائه می ]. چه،348ص
ونَ « لَمُ عْ وْ تَ یَقینِلَ مَ الْ حیمَ  عِلْ جَ نَّ الْ وُ رَ ها   لَتَ نَّ وُ رَ مَّ لَتَ یَقینِثُ نَ الْ ]. به رغم 7-5[تکاثر:»  عَیْ

ردهای ابزاریِ توضیحاتِ مزبور، وصول به مقام یقین و شهود عالم ملکوت، صرفاً از کارک
عَ  إِنَ«قابل تحقق و تحصیل است:   - نه عقل-قلب  بَ بْدِ أَرْ عَ یْنَانِ  لِلْ نٍ عَ عْیُ هُ بِعَبْدٍ ...أَ ادَ اللَّ أَرَ
راً  تَحَخَیْ نِ  فَ یْنَیْ عَ هُ الْ لْبِهلَ نِ فِي قَ توان به این نتیجه بار  ]. لذا می241، ص1 ج ،6[ »اللَّتَیْ

تِ یقین و شهود ابعادِ فراحسیِ هستی، نائل گردد، قلب او یافت، کسی که بتواند به مرتب
است حدیث مشهوری در ای برخوردار است. مؤید این مطلب، هایِ فوق العاده از قابلیت

بینند که در حال چرت  می راکرم (ص) در هنگام نماز صبح، جوانی را در مسجدبپیامکه 
حال یقین  من باگفت: بح کردی؟ : چگونه صندرسول خدا (ص) به او فرمود...،  زدن بود

گویا عرش پروردگار را  گفت:یقین تو چیست؟  ۀنشان: ندفرمود (ص)پیامبرصبح کردم، 
رسول  ،در ادامهم ...، بین یگویا اهل دوزخ را م...، نگرم گویا اهل بهشت را می...،بینم  می
هُ بِاإلِیمَ«د: نفرمای (ص) می اکرم لبَ هُ قَ وَّرَ اللَّ بدٌ نَ ا عَ ، 13ج، 36 ؛137، ص3 ج ،35[ »انهَذَ
مأثوره از لسان معصومان(ع)، در بیانی آموزشی، نیل  ۀ]. به همین خاطر در ادعی335ص

یْکَ «و التزام به این مطلب، هماره مورد عنایت بوده است:  مَالَ الِانْقِطَاعِ إِلَ بْ لِي کَ هِي هَ إِلَ
رِهَاوَ  اءِ نَظَ ضِیَ ا بِ وبِنَ لُ صَارَ قُ بْ نِرْ أَ یْکَ حَتَّ أَ ورِ یإِلَ بَ النُّ جُ وبِ حُ لُ صَارُ الْقُ بْ قَ أَ خِرَ صِلَ إِلَ تَ  یفَتَ

عَظَمَ عْدِنِ الْ لَّقَ ۀمَ عَ ا مُ احُنَ وَ صِیرَ أَرْ سِک ۀوَ تَ  ]99، ص91 ج، 37[ »بِعِزِّ قُدْ
  
  دنیوی وارستگی از تنعمات گزینی وبینش جامع - 8-3

سان، از نورانیت برخوردار باشد، طبعاً، مثابه کانون و اصالتِ وجودی انچنانچه قلب به
ها،  دهد. در برخی آیه تمامی مجاری ادراکی و تحریکی انسانی را تحت تاثیر خود قرار می

ربانی در ساحت وجودی او، معرفی  ۀرا در پرتو تابش بارق» حیات راستین انسانی«نه تنها 
نْ کانَ «شود:  می وَ مَ تاًاَ حْیَیْناهُ مَیْ لْ فَأَ عَ هُ وَ جَ وراًنا لَ شي نُ ي النَّاسِ  یَمْ ؛ 122:انعام[ »بِهِ فِ

                                                                                                                                        
1. spiritual 
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وَ الَّذي »: «صلوات«برخورداری از انوار الهی را مالزم با  ۀ]؛ بلکه الزم28حدید:  لِّيهُ صَ   یُ
هُ  الئِکَتُ کُمْ وَ مَ لَیْ ماتِ إِلَعَ لُ کُمْ مِنَ الظُّ رِجَ خْ ورِ یلِیُ »  والیت خداوند«]؛ و 43احزاب، [ »النُّ

هُ «دارد:  یبیان م لِيُاللَّ ذینَ   وَ واالَّ ماتِ إِلَ آمَنُ لُ هُمْ مِنَ الظُّ رِجُ خْ ورِ ییُ ]؛ لذا نظر 257[بقره:» النُّ
توان بارزترین  انسانی، می ۀدر مقایسه با سایر ابعاد مدرک» قلب«آفرینی و جایگاه به نقش

سانی نیز، بر قلب ان -  نه متواطی - مصداق تابش انوارِ الهی را به صورت تشکیکی 
در قرآن، اساساً فراتر از » ایمان، تقوی، حیات و والیت«بازجُست. چه، ظهورِ گفتمان 

آن، در ابعاد اعتقادی و » کنشی«و » بینشی«ادراکاتِ عقالنی است که اثرات و پیامدهای 
  رفتاری انسان به نیکی قابل بازیابی است.

، جدا انگاری »بینشی«نسان، در ابعادِ سان، از جمله آثار تابش انوارِ الهی بر قلب ا بدین
مثابه اتخاذِ الگویِ کامل و مکمل انسانی شناسی، بهمیان حق و باطل، و بصیرتِ امام

را  نکاتی، یابوحمزه ثمالی در مورد جانشینی پس از موسی بن جعفر(ع) به شخصاست. 
ن به محضر را پس از رسیدوی لب ا، حقیقت مطفردکه آن  داردبیان میاجمال، به نحو 

گوید:  می نیچن نیسپس حضرت(ع) درمورد ابوحمزه ثمالی ا .ابدی یم (ع) در کاظم امام
کَ قَالَ« لِ ونُ کَذَ مِنُ یَکُ ؤْ ا الْمُ وَّرَ إِذَ هُ نَ هُ  اللَّ لْبَ هُ کَانَ  قَ ه عِلْمُ جْ وَ  ،37 :نکـ برای شرح واقعه » [بِالْ

، »کنشی و رفتاری«، به لحاظ ابعاد اما انعکاس نور در ساحتِ قلب انسانی .]253، ص47 ج
مؤید این . دنیوی همراه است لذایذِ و مواهب ،رفابه زخ ییاعتنا یب با نوعی وارستگی و

ب بن عمیر«مطلب، تحوالت رفتاری  رغم برخورداری از امکانات، است که به» مصعّ
مَّا إِنَّ رَ«اعتنا است:  ها، عمالً بی تمتعاتِ دنیوی، اما نسبت به آن تنعمات و هِ ص لَ ولَ اللَّ سُ

لَ هِ  أَقْبَ لَیْ هِ إِهَابُ  عَ لَیْ رٍ وَ عَ نُ عُمَیْ بُ بْ عَ صْ وا إِلَ  مُ رُ الَ انْظُ شٍ قَ لٍ  یکَبْ جُ هُرَ لْبَ هُ قَ وَّرَ اللَّ وَ لَقَدْ  قَدْ نَ
عِمَ بِ الْأَطْ أَطْیَ یَانِهِ بِ غَذِّ هِ یُ یْ وَ بَ نَ أَ وَ بَیْ هُ وَ هُ یْتُ نِ اللِّ ۀرَأَ ولِهِ إِلَوَ أَلْیَ سُ هِ وَ رَ بُّ اللَّ  یبَاسِ فَدَعَاهُ حُ

ن وْ رَ این مطالب به نیکی  ].160، ص5ج، 17 ؛154، ص1 ج ،42 ؛108، ص1ج، 12[»   مَا تَ
ربانی بر آن،  ۀی و اصالح قلب برای بارش بارقساز آمادهگویای آن است که در صورت 

و » شناختیمنبع«به ساحت  ی از آنا پارهی نائل شد که ریگ چشمبه دستاورد  توان یم
عد    . گردد یم بازقلب » ابزارشناختی«شماری نیز به بُ

  
  نتیجه  -9
 و ساحتدر د ی،کل طور به توان یدر قرآن کریم را م »قلب« معانیکاربردهای گوناگون . 1
نه تنها در ابعاد مادی منبعی،  قلبِلذا . بازجست ،»یابزارشناخت«و  »شناختیمنبع«
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-، بلکه در ابعادی فراماده نیز بهانتقال خون در سراسر بدن است ابه مرکزمثانسانی، به
، مرکز انسانی اتِادراک دمی، کانوناصل حقیقت آ، ظرف نامحدود درونی انسان مثابه

عالوه بر درک  قلب، شناختیِابزار  ۀ. اما جنبشود تلقی می اجتماع اوصاف رذایل و فضایل
  داراست.اساساً را هستی  ک شهود حقایق ادربخش، قابلیت ای معرفتها گزاره
قلب روحانی و جسمانی ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند و وجه این ارتباط به . 2

ن انسانی است که از روح و جسم ترک از  ایِپاره لذااست.  شده  بیخاطر سازمان تکوّ
قابلِ  ،حانیبه قلب رو ،نیز طیفی دیگرو  ،جسمانی قلب ۀمدالیل آیات و روایات به جنب

 ،اطالقات و گسسته نیستند، هرکدام از ختهیگس اند. نظر به آنکه روح و جسم ازهم صدق
  از شئون انسانی قابل ارتباط باشد.  یتواند با شأن ، مییبه نحو طولی و تجل گونه کیبه 

و تواند در د می تنها نهتابش انوار الهی بر قلب انسانی،   ۀالعاد فوق و اثراتِ آورد ره -3
تعمیم یابد، بلکه اساساً اثراتِ وضعی آن، در » ی قلبابزارشناخت«و » شناختیمنبع« ۀحیط

نیل به «توان از ها می آن ۀازجملانسان، قابل تحقق است. » کنشی«و » بینشی«دو ساحت 
 بینش جامع« ؛»گشودگی سینه و تجافی از دار دنیا« ؛»مقام یقین و شهود عالم ملکوت

  یاد نمود.» ز تنعمات دنیویگزینی و وارستگی ا
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