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 وارتباط آن با بیما ریهای جسمیقلب عرفانی از منظر امام  علی )ع(

  1موسوی خصال سادات مریم

 2حسن زادهحسن 

 چکیده

قیق به دلیل ارزش واهمیت واالی است .ضرورت این تح( لیه السالم هدف این نوشتار شناخت قلب عرفانی در اندیشه امام علی )ع

است .زیرا قلب محل تجلی خدا وجایگاه تفکر وحکمت است وهمه امور از قلب  انسان شروع می شود .با توجه به  انسان  قلب بر جسم

عارفان برای رسیدن به مرحله ای تمام تالش های لذا  اینکه انسان دارای جسم وروح بوده وهر دو بر یکدیگر تا ثیر شگرفی دارند..

.امروزه  بیماریهای جسمانی بسیاری شناخته شده اند که  .صورت می گیردکه دل خود را مامن ومسکن خدای تعالی قرار خواهند داد

 می شود.تحت تاثیر استرس های روانی ایجاد یا تشدید می شود که از آنها بعنوان بیماریهای روان تنی یا )سا یکو سو ماتیک ( یاد 

وبرخی از متخصصین گفته اندحتی  یک سوم از بیماریهای جسمی از عوامل روحی ناشی می شود به عبارت دیگر واردات قلبی  .است

.تمام قوای چسمانی وروحانی از قلب ور اصلی این پزوهش قلب است که همان حقیقت انسان استحدر آنها نقش بسزایی دارند. م

نسان باید لب است که یک آن قرار ندارد وپیوسته در تقلب است وهمواره در قبض وبسط است. ا منشعب می شوندواز این جهت ق

حفظ کند .تنها با ترک محرمات می توان قلب را در همان حال فطری تمام تالش خود را داشته باشد تا قلب را بر فطرت خود 

وجهه قلب ما به عالم معنا شودوآماده گرددتا محبت  تمام واجبات ومستحبات عبادی برای این است کهوطبیعی خود حفظ کرد .

است .وبه جهت اهمیت واالی کتا بخا نه ای مطا لعات توصیفی تحلیلی بر اساس  ،وش این پژوهشرانسان کامل در او منعکس شود .

در این مجال با توشه گیری از معارف عمیق امام علی )علیه السالم ( در نهج البالغه ،ابتدا سان ان بیماریهای قلب وآثار آن برجسم 

امام  بیان کرده سپس به بررسی مراتب قلب وعوامل بیماریها وآثار آن وراه زنده نگهداشتن از دیدگاهومعنای لغوی آنرا تعریف قلب 

 . پرداخته می شود علی )ع(

 

 کلید واژگان 

 ،نهج البالغهقلب ،جسم ، ،عرفان  امام علی )ع(،

  

                                                           
 )دانشجوی کارشناسی ارشد نهج البالغه ، دانشگاه قرآن و حدیث ، شهر ری ( 1 

 نویسنده مسئول  
Email : maryammosavi14@gmail.com 

 )استاد مشاور ، هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث ( 2 
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 مقدمه

در رسیدن به اسرار نظام هستی در تقلب وانقالب هستند ودفتر دل آنها دائماً در حال گرفتن حقایق نظام هستی است  ،صاحبان قلب

 .در حقیقت عقل مستفاد در اصطالح حکیم وفیلسوف ،همان مقام قلب در نزد عارفان است .

نظام هستی است ،صاحب قلب در این مقام به مشاهده ی تمام حقایق اسرار نظام هستی می پردازد .هر قلب محل تجلی کل حقایق 

چه این قلب از وسعت وسعه ی وجودی بیشتر برخوردار باشد اسرار وحقایق بیش تری در آن متجلی می شود .لذا امام حسن مجتبی 

را در قلب مبارک ایشان "قرآن کریم"اکرم )ص( را اوسع قلوب یافت چون خداوند قلب جناب جدمان پیامبر ")ع( در روایتی فرمود :

 "1 .نازل کرد

 بررسی مفهوم لغوی قلب 

 .در ابتدا معنای لغوی قلب مورد بحث قرار می گیرد

 ت .وگاهی به معنای وجه خالص شی ز ظاهر وباطن آمده اسونیدگر گون ساختن  قلب به معنای ،2"عن وجهه قلب تحول الشی"       

 .داللت دارد چنانکه بر فؤاد وعقل   د می آی      

 "خالص هر چیزی وشریفترین آن را عرب قلب می گوید ." 3"خالص کلَ شیِ واشرفهُ قَلبه ویقولون عربیُ قلب "

روش زبیدی آن است که معنای "قلبه اصاب قلب ها  "دالعروس هم تقریبا معنای سابق را متذکر میشود افزون بر آنکه می گویتاج 

رآنی واژه ها نظر دارد با به معانی ق مفردات که بیشتر 4.فز اید ا لغات را ازدیگرمنابع معروف به عاریت می گیرد وگاه چیزی به آن می 

وچیزی را از یک  تنوع بیشتر ی به توضیح معنای این واژه پرداخته است .اولین معنایی که برای این واژه بیان کرده ،دگر گون ساختن

  .ار استآن بسی تقلب ودگر گونی،ب انسان قلب گفته می شود که لق ن جهت بهرو به روی دیگر کردن است .از ای

 

 مفهوم اصطالحی قلب

بختی زده شده ره مهر تیشان ایبر دل ه"  5:"فقَهُونا یَوَطُبِعَ عَلَی قُلُوبِهِم فَهُم لَ"هم داللت دارد چنانکه فرمود :لب گاهی بر عقل وفق

 "،وبهر ه های آخرتی را نمی فهمند .

 گر قلب روح است داللت دی ".نفهمندم تا آن راان پوشش هایی می گذاریشدل های بر و" 1" هُوهُفقَیقُلُوبِهِم أکِنَه ان وَجَعلنا عَلَی "

  ". نه هاست کور استکه در سی دل هایی" 2"لَکِن تَعمَی القُلُوبُ الَتی فِی الصُدُوروَ"

                                                           
     187ص انسان کامل از دیدگاه نهج البالغه ، 1 

 685،ص 1السان العرب ،ج  2

 175، ص5معجم مقاییس اللغه ج  3

 155،ص5تاج العروس ج  4

 9/  87توبه   5
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دگان جنود الهی ومحل تجلی خدا دانسته در مباحث مختلف ،قلب را یکی از لطایف الهیه ،از خیار وبر گزی"قدس سره "نی امام خمی

 امام خمینی  3"الهی است ا همان روحیقی که مر تبه ی قلب حقیست  اش الرحمن سابعه وجود ،عر فه یلطی "وفرموده انداند 

قلب است .،مرکز لُب انسانی  رکز ،اسالم ،آن قدری که به قلب اعتنا دارد ،به زبان اعتنا ندارد .م”د :ن می فرماینهمچنی" قدس سره"

ی از قلب انسانی شروع مل وانی است .قلب انسانی .همه مسائاست همه ی چیزها از قلب انسان شروع می شود .نه این قلب که حی

چنانچه قلب ،یک سر چشمه ی نور وهدایتی در آن باشد ،زبان هم به نو رانیت قلب منور می شود .چشم هم به نورانیت قلب  و شود

.یعنی حرف که می زند منور می شود .همه ی اعضای انسان ،که تابع قلب است ،وقتی قلب الهی شد همه چیز انسان الهی می شود 

ش هم الهی است .راه هم که می رود ،راه رفتنش الهی است .این همان است کند ،استماع،حرفش هم الهی است .،استماع هم که می 

 4 ”رای تربیت انسا ن هاءآمده اند بکه انبیا

هر چه وجهه ی قلب به تدبیر وتعمیر امور دنیا بیشتر شدوعالقه افزون گردید ،غبار ذلت ومسکنت بر او بیشتر ریزد وظلمت مذلت 

عالقمندی دنیا زد وروی دل ووجهه قلب ی قلب را متوجه به غنی فرا گیرد .وبر عکس ،اما اگر کسی پشت پا بر واحتیاج ،زیادتر آن را 

از خود چیزی ندارند .آن وقت مستغنی از دو  علی اال طالق کرد وایمان آوردبه فقر ذاتی موجودات وفهمید که هیچ یک از مو جودات

 5سلیمان هم )اگر چه داشته باشد (،در نظرش به پشیزی نیایدعالم شود وبه طوری قلبش بی نیازشود که ملک 

 پس نتیجه گرفته می شود که ماهیت قلب از نظر قرآن وامام علی )ع( همان نفس وروح آدمی است.

(راههای درمان وراه زنده نگهداشتن 2 ؟ن چیستآبیماری (مراتب قلب وعوامل 1دو مسأله است محور اصلی پژوهش در این نوشته  

 .وآثار آن 

پیشنه این پژوهش به این صورت است که در باب نهج البالغه تا کنون تحقیقات وپژوهشهای متفاوتی صورت گرفته از جمله مقاله 

نوشته محمد تقی  ان )ع(،قلب از دیدگاه امیر المومندر تبیان ،عوامل بیماری قلب  در فصلنامه قبسیات قلب از دیدگاه امام علی )ع(

 مراتب قلب را از نگاه عرفانی بررسی می کنیم .ابتدا  ما در این نوشته فعالی ،

  مراتب قلب

قلب انسان به اعتبار اطوار وحالت هایی که دارد،مراتب واسم های گو نا گونی می گیرد.در این باره صاحب خزینه الجواهر ،شیخ علی 

 زیبایی دارند که بیان می کنیم ،تا بر اساس آن ها مرتبه قلب خود را بیابیم .اکبر نهاوندی ،بیا نات بسیار 

 تصدر وتحمل کثر -1

اَفَمَن شَرَحَ اللُه صَدرَهُ لِالِسالمِ فَهُوَ عَلَی نُورٍمِن "اول را صدر گویند وآن معدن گوهر اسالم است ،خداوند در سوره می فرمایند :مرتبه 

از نور اسالم محرو –العیاذ باهلل  -.واگر"،پس او بر نوری از پروردگارش استسینه اش را برای اسالم گشود آیا آن که خداوند ، " 6 "رَبهِ 

 .ماند ،معدن ظلم وظلمت کفر گرددم 

                                                                                                                                                                                     
 46/17االسرا   1

 46/22حج   2

 20، 68سرالصلوه معراج السا لکین وصلوه العارفین ،ص،  3

 520-519، ص8صحیفه امام  ،ج  4

 445-444شرح چهل حدیث ، ص  5

 39/ 22زمر   6
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 " .آنان استبرولی آن که سینه اش را به کفر گشود غضب خداوند " 1 ”وَلکِن مَن شَرَحَ بِالکُفرِصَدراً فَعَلَیهِم غَضَبٌ مِن َاهللِ"

درواقع انبیاءواولیاءکه در عالم  ”2::أَلَم نَشرَح لَکَ صَدرَک“در قرآن به پیغمبر )ص(می فرماید اما صدر چه رتبه ای است ؟خداوند 

وظالمان وکافرین معاشرت داشته باشند واین وحدت الهی هستند ،تکلیف دارند پایین بیایند ،در کثرات دنیا زندگی کنند ،با جاهالن 

تو برو در کثرت ،ولی من به تو شرح صدر می دهم وقلبت  را "وکشنده است .لذا خداوند به پیامبر)ص( می فر ماید :بسیار سخت 

 "وسعت می بخشم ،تا بتوانی تحمل کنی .

یتابی او است ،ب هرکس که پایداری در شکیبایی او را نرهانیده"3کَهُ الجَزَعمَن لَم یُنَجِهِ الصَبرُ آَهلَ"همچنین امام علی )ع(می فرمایند :

 " را نا بود گردانیده است

 قلب وایمان-2

  5"ال یَفقَهُون َبِِها لَهُم قُلُوبُ "آن نور عقل است که  4"اُولیکَ فی قُلُبِهِمُ االیمانُ" .ستآن ،معدن ایمان ا و دوم را قلب خوانندمرتبه 

 " .قلب هایی دارند ،که با آن عمیق نمی اندیشند"

به رگهای "  "6عُلِقَ بِنِیاطِ هذَا االِنسانِ بَضعَهٌ هِیَ أََعجَبُ مَا فِیهِ،وَذ لِکَ القَلبُ وَ لَهُ مَوادٌ مِنَ الحِکمَهِ....لَقَد "امام علی )ع( می فرمایند:

 "مت دارد.دل مایه هایی از حکاین انسان پاره گوشتی آویزان شده که شگفت انگیز ترین اندام درونی اوست وآن دل است. 

 شغاف ومحبت خلق - 3

محبتی که "7 قد شَغَفَها حُباً". سوم ،شغاف است وآن ،معدن محبت وشفقت بر خلق است ومحبت خلق ،از شغاف تجاوز نکند  مرتبه 

 زلیخا در آغاز به یوسف داشت ،از این نوع بود .

 "وبزرگواری مهر آورتر از خویشاوندی است.جوانمردی  "  ”.8الکَرَمُ أَعطَفُ مِنَ الرَحِمِ"امام علی )ع(می فرمایند :

 معنادیدن  اد وفؤ -4

،وزان چشم است در بدن وچشم وسرّ که شنیده ای،عبارت رویت است ووزانش در قلب  اد است ،که معدن مشاهده وفؤ چهارم ،مرتبه 

 رؤیت امور غیبی و محل مشاهده و ، فؤاد.  "نمی کندفؤادآنچه را ببیند تکذیب  " " 9ماکَذَبَ الفُوادُما رَی"است ،که مرتبه از این 

کار فؤاد دیدن  خارجی است و طبیعی و به وزان چشم در بدن است .کار چشم دیدن اشیاء جایگاه آن در وجود انسان ، معنوی است و

                                                           
 106/16نحل آیه  1

 94/1الشرح   2

 175البالغه ،حکمت  نهج  3 

 22/58 ،مجادله   4

 179/7 ،اعراف  5

 99حکمت پیشین ،   6

 30/12 ،یوسف   7 

 233پیشین ،حکمت   8

11/53نجم   9   
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حضرت علی )ع( می فرماید اینجاست که کند. ی را ببیند ،نمی تواند تکذیبهمان گونه که چشم اگر چیز و حقایق ملکوتی ، و اشیاء

 "1من خدا را می بینم ،ولی نه با چشم سر ،بلکه با چشم دل یعنی با فؤاد":

  مظاهر او محبت خدا و ، حبهَ القلب -5

 مخصوص  واین دل ، (است جلوات مرآت وآیینه ی او و) جل وعال –پنجم ،حبه القلب است ،که معدن محبت حضرت الوهیت   مرتبه      

 2.خاصان است ،که محبت هیچ کس را از مخلوقات در وی راه ندهدبه      

 3 "وَجعَل لِسَانی بِذِکرِکَ لَهِجاً وَقَلبِی بِحُبِکَ مُتَیماً”: می فرمایند( چنان که امیرالمؤمنین)ع  

   ".زبانم را به ذکر خود وادار وقلبم را به محبتت بی قرار کن "

وحق سبحانه وتعالی را نمی شناخت ،نه حق را می یافت ونه یوسف را،چون از طلب  زلیخا مادامی که یوسف را دوست می داشت

 4 .را یافت "جل و عال"وکوشش خود نا امید شد وخدایی شد ومتوجه به ساحت قدس ربوبیت گردید ،هم یوسف و هم حق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 248ص ، 1ج ،خزینه الجواهر    1

 248   ،ص 1خزینه الجواهر ،ج   2

 دعای کمیل    3

            256-255، ص 1پیشین ،ج  4
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 مکاشفه  سویدا و-6

 1های قلبیه را سویدا گویند ،که معدن مکاشفات غیبی وعلوم لدنی ومنبع حکمت و گنجینه ی اسرار الهی است  ششم از قسممرتبه 

  ".دمند صندوق راز اوست سینه خر"  " 2سِرهِالعَا قِلِ صُندُقُ "امام علی )ع( می فرمایند:

 مهجه القلب یا نهایت قلب  -7

تجلیات انوار فیوضات واشراقات عنایات وعطوفات حضرت واهب العطایاست ،واین است مراد از آن محل  و .هفتم را مهجه القلب گویندمرتبه 

وقتی ابراهیم با قلب "  3 "ذ جاءَ ربَهُ بِقَلبٍ سَلیمٍاٍ " علی نبینا وآله وعلیه السالم-ابراهیم قلب سلیم که عنایت شده بود به خلیل الرحمن ،

 "سلیم نزد پروردگارش آمد .

از غیر حق یعنی  4 " آن نباشدقلبی است که ماسوی اهلل در  " : ( درباره ی این رتبه ،که همان قلب سلیم است ،فرموده اندامام صادق )ع

آنان را   یعنی  5 "سَقا هُم ربُهُم شَراباً طَهُوراً وَ"تطهیر شده باشد .که این هم با شراب طهور الهی حاصل می شود .چنان که در تفسیر آیه ی

 6 . از ما سوی جدا می کند

پس خوشا به حال دارنده دل بی آسیبی که از کسی که وی را " " 7فَطُوبَی لِذِی قَلبٍ سَلِیم أ طاعَ مَن یَهدِیهِ...... "امام علی )ع(می فرمایند:

 "راه نماید فرمان برد.

  عوامل بیماری قلب

اطوار گوناگون قراردارد گاه در حالت قبض است وگاه در حالت بسط ،از این رو ست که قلب را باید  انسان همواره در حاالت و -1

لَقَد عُلِقَ بِنیِاطِ هَذَا االِنسَانِ "بیماری آن اینطور فرمودند : درتوصیف قلب و ).امام علی )ع(شگفت انگیزترین عضو انسانی دانست 

 8 "القَلبُ وَذَلِکَ اَنّ لهُ مَوادَ مِنَ الحِکمَهِ وَ اَضدَاداً مِن خِالفِهَا فِیهِ وَ ذَلِکَبَضعَهٌ هِیَ اًعجَبُ مَا 

مایه هایی  یه هایی از حکمت دارد وگیزترین اندام درونی اوست .دل ، مااین انسان پاره گوشتی آویزان شده که شگفت انبه رگهای “

.زیرا تمام فضایل از شاخه های حکمتند وحکمت خود مقصود امام )ع( از مواد حکمت ،فضایل اخالقی است “ ضد حکمت برخالف آن

ند وامام )ع( به ا ها ماده های کمال قلب عبارت است از دانستن آنچه باید انجام دادوآن شایسته ترین مورد در هر زمینه است .وهمین

 ضایلند نیز اشاره فرموده است ،که همان دوطرف افراط وتفریط فضایل می باشدف مخالف آن یعنی رذایلی که ضد هر یک از اضداد

                                                           
 256 ،ص 1خزینه الجواهر، ج   1 

 3نج البالغه ،حکمت  2  

 257،ص1پیشین ،ج 3 

 ن هما  3   16،ص2،جا اصول کا فی 4

  76/21، انسان  5 

  623، ص  10مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، ج  6

   213خطبه  پیشین ، 7 

 99همان ،حکمت  8 
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.تفریط قلب را از فضیلت تهی می کند پس برای آن زیانبخش است وافراط در آن نیز قلب را از فضیلت بیرون می سازد وباعث فساد 

   1.قلب می گردد.توفیق نگهداری از فساد بدست خداست

مَرَضُ القَلبِ ااَل وَ اِنَّ مِنَ البَالءِ الفَاقَهَ وَ اَشَدُّ مِنَ الفَا قَهِ مَرَضُ البَدَنِ وَ اَشَدٌّ مِن مَرَضِ البَدَنِ  "می فرمایند:وهم چنین امام علی )ع( -2

  2 "ااَل وَ اِنَّ مِن صِحَّه البَدَ نِ تَقوَی القَلبِ

است ،ودشوارتر از تنگدستی ،بیماری تن است واز بیماری تن سخت تر ،بیماری قلب هان بدانید که تنگدستی از گرفتاری آزمون "

 ". تدرستی تن برتر ،پرواداری قلب اساست .هان آگاه باشید که فراخی دارایی از نعمتهاست ،واز فراخی دارایی برتر ،درستی تن ،واز 

 مقابل آنها به مراتب نعمت وتفاوت آنها اشاره فرموده است .امام )ع( به مراتب گرفتاری وتفاوت آنها در شدت وضعف وهم چنین در 

براستی که مبتال شدن دل به بیماری رذایل بدتر از بیماری جسم است به خاطر اینکه الزمه آن از دست دادن کامل ترین "

ی دل وکامل ساختن خوشبختیها در آخرت است .ودر حقیقت نوعی مرگ است که پس از آن زندگی وجود ندارد .به همین جهت تقوا

 3 ".باالتر از تندرستی است چون الزمه آن خوشبختی همیشگی حیات جاوید استآن با فضایل 

وَ أمرَضَ  وَ مَن عَشِقَ شَیئاً أًعشَی بَصَرَهُ  ")ع( می فرمایند:علیبیماری عشق غیر الهی است. که امام هم چنین یکی دیگر از عوامل -3

 4 ".... قَلبَهُ فَهُوَ یَنظُرُبِعَینٍ غَیرِ صَحِییحَهٍ وَیَسمَع ُبِأُذُنٍ غَیرِسَمِیعَهٍ

هرکس شیفته وشیدای چیزی شد ،آن چیز دیده اش را تیره وتار ودلش را بیمار گرداند .پس او به چشمی ناخوش می نگرد و با  و"

هایی ناشنوا می شنود .خواستهای تن ،پرده خرد او را دریده ودوستی این جهان ،دلش را میرانیده وجانش را بر آنها شیفته  گوش

 " .گردانیده است 

معنای عشق نیز همین  همبستگی وتوافق بر دوستی چیزی ناشی از شدت محبت به آن می باشد و در شرح این خطبه آمده است ،

 .است 

که در مدار خود قرار دارد سودمند وثمر بخش خواهد بود .اما اگر انسان آن را در راه آنجه سزاوار نیست بکار  رتیعقل آدمی در صو

کوشش خود را برای گردآوری آنچه میان مردم پراکنده است مصروف دارد ودرراه امور بی ارزش وحفظ آنچه از دنیا دارد صرف  برد و

پیوسته در غم واندوه که نمی توان از آن سود برد ،وکار این کس به آن جا می رسد که کند .خرد او مانند جامه پاره ای است 

مَن جَعلَ الدُنیا هَمَهُ فرّقَ “ چیزهایی است که از دست او بیرون رفته ودر بیم وهراس است .چنان که پیامبر اکرم )ص(فرموده است ::

ری را در برابر خداوند فکر او را پر یشان می کند وفقر وناداود قرار دهد هرکس دنیا را بزرگترین فکر ومقصد خ" 5 "اهلل علیه هَمهُه

 " چشمانش قرارمی دهد .
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بی " 1 "فَاقتَصِرُوابِهَا عَلَی الفَرائِض  للقُلوب ِإقباالًوَ إِدباراً فَإِذا أَقبَلَت فَاحمِلوهَاعَلَی النَّوافِلِ وَإِذا أَدبَرَتإِنَّ "می فرمایند:  )ع(علی امام -4

بیش از واجب وادار کنید  ،گمان دلها را روی آوردن وپشت کردنی است ،پس هنگامی که روی آوردند آنها را به عبادتهای مستحبی

 . عبادتهای واجب از آنها بسنده کنیدوهنگامی که پشت کردند ،بر انجام 

متضادی دارد ونمی توان از افراد در همه شرایط یک که قلب حاالت واطوار در روانشناسی تربیت باید به این نکته کلیدی توجه داشت 

انتظار را داشت .پس توجه به حاالت واطوار تربیت شونده بسیار مهم واساسی است ونباید در همه حاالت یک نوع عملکرد را از 

امه به حال خودش رها وجه به حاالت واطوار باید درخواستها وبرنامه ها شدت وضعف یابد ولی هرگز شخص بی برناوخواست بلکه با ت

احکام شریعت اسالمی هماره بر اساس فطرت انسانی سامان یافته وتنظیم شده است .از این  و برنامه : خداوند می فرماید نشود .

رواست که خداوند عمل به واجبات ومحرمات را در همه حال از شخص می خواهد وحتی اجازه نمی دهد که شخص درحال بیماری 

ونیز غرق شدن ،واجبی چون نماز را ترک کند واز او می خواهد به هر شکلی شده آنرا بجا آورد .درباره محرمات های سخت وشدید 

نیز همین سخت گیری وجود دارد .اما درباره مستحبات ومکروهات این گونه نیست بلکه با توجه به حاالت نفس واقبال وادبار قلب به 

 2 آن توجه یابند .

نفس را بر ،توجه به گرایش وگریزش های قلب از کسانی که می خواهند خود ودیگران را تزکیه وتربیت کنند که امیرالمومنین )ع( با 

أِن لِلقُلُوب شَهوَه وَ أِقبَاالً وَأِدبَارًا،فَأتُوهَا مِن قِبَلِ شَهوَتِها وَأِقبا "امام علی )ع( می فرمایند: .اساس این حاالت واطوار مهار ومدیریت کنند

    3"أُکرِهَ عَمِیَأِن القَلبَ أِذا لِها ،فَ

بی گمان دلها خواسته ای و روی آوردنی وپشت کردنی دارند ،پس شما هم از سوی خواسته وروی آوردن دلها آنها را به کار گیرید  "

 "،زیرا شکی در این نیست که چون دل به نا خواه به کاری وادار شود کور گردد.

دل جایگاه نگارش چشم است .)هرچه دیده بیند در دل نگاشته " 4"القَلبُ مُصحَفُ البَصَرِ"فرمایند:هم چنین امام علی )ع( می -  5

 "شود.(

          

یعنی همان گونه که چون آدمی در مصحف می نگرد آنچه را که در آن است می خواند .هر گاه به دوست خود می نگرد با دیدن 

.همان گونه که با دیدن خط می داند که در دل او چه محبت یا چه کینه ای است چهره او آنچه را که در دل اوست می بیند و

 مصحف آنچه را که خط به آن داللت می کند می فهمد .

 5.شاعری در این مورد چنین سروده است .چشمها در گردش خود آنچه از دوستی وکینه راکه در دلهاست آشکار می سازد 

 "6 .هیچ دردی بر دلها دردناک تر از گناه نیست"امام علی)ع( گناه معرفی کرده اند.فرموده اند : یکی دیگر از عوامل بیماری را-6

بنابراین  گناه وخطا ،به فراموشی ریشه وقلب واصالت دادن قالب باز می گردد ؛همان چیزی که فرشتگان در انسان دیدند وبه 

که در زمین فساد کند وخون بریزد خاصییت قالب همین است واز  آیا کسی را خلق کردی که خاصییتش این است :پروردگار گفتند

                                                           
 291،حکمت نهج البالغه   1

 1395-17قلب در نگاه امیرالمؤمنین)ع( ،خرداد   2

 180نهج البالغه ،حکمت   3     

 381همان ،حکمت   4     

 205،206ص ، 8ج ، جلوه تاریخ در شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید  5

 275،ص2اصول کافی ،ج  6
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 ریزی شد ؛چون همین رو بود که در جریان هابیل وقابیل ،به محض اینکه قابیل ،خود را دید وپای خود به میان آمد ،فساد وخون

 این جریان ها نیست . واصالً از خود دانی ،توقعی نیست که ظلم نکند .اما در قلب خبر ازذاتی عالم ماده ،این است 

از همین روست که افرادی که قلبشان را کمتر آلوده اند،بالفاصله پس از گناه پشیمان می شوند ؛چون می دانند این گناه ،در شأن 

وجودشان نبود ولذا به اسم توّاب حضرت حق تعالی بر می گردند .واز این رو اگر می خواهیم درست وبی گناه زندگی کنیم ،باید 

.چون بدون خدا نمی توان سالم زیست وبدون ایمان به او  خود را به یاد آوریم وایمانمان به او را شکوفا کنیم وبه فعلیت رسانیم خدای

 .1نمی توان گناه نکرد 

 " 2به راستی زیاده گویی در غیر یاد خدا دل را سخت می کند" زیاده گویی ،پیامبر )ص( فرمودند:-7

در پی شکار تفریحی رفتن -2گوش سپردن به لهو -1سه چیز موجب قساوت دل می شود :" )ص(فرمودند :لهو ولعب ،رسول اکرم -8

 " 3رفت وآمد به دربار سلطان-3

ن پس آنان را به سبب پِیمان شکستنشا ".4قَسِیَهً...... نَقضِهِم مِثَقَهُم لعَنَهُم وَجَعلنَا قُلُوبَهُم :فَبِمَا"پیمان شکنی،خداوند می فرمایند -9

 .لعنت کردیم ،ودل هایشان را بسیار سخت گردانیدیم

  بیماری قلب از دیدگاه نهج البالغه راههای درمان

 " 5لحِکمَهِ،وَذَلِّلهُ بِذِکرِالمَوتِ،وَقَوِهِ بِا لیَقِینِ،وَنَوِّرهُ بِالیَقِِنِ ،وَنَوِّرهُ بِا اَحیِ قَلبَک بِا لمَوعِظَهِ ،وَآمِتهُ بِا لزَهَادَهِ" )ع( می فرمایند :علیامام -1

 ".وشن ساز ،وبا یاد مرگ رام گرداندلت را با پند واندرز زنده دار ،وبا پا رسایی بمیران ،وبا یقین نیرومند گردان ،وبا آموزش حکمت ر"

قلب عاریه آورده است .به اعتبار وصفت احیاء را را برای " .قلب خود را با مو عظه زنده بدار")ع( می فرمایند :علیدراین قسمت امام 

 کامل ساختن وی خود را به وسیله علم وعبرتی که از موعظه بدست می آید،چنانکه انسان بوسیله حیات به کمال می رسد .

وهم چنین یقین دل را از ناتوانی جهل بیرون کند تا بتواند به سوی افق علیین وجایگاه نیکان حرکت کند ،چون مرحله یقین ،مرتبه 

قوی ونیرومند علم می باشد ،مناسب بوده است که آن را وسیله تقویت قلب قراردهد .وبوسیله حکمت دل را نورانی سازد دراین 

یعنی به گونه تشبیه استعاری حکمت را به نور تشبیه کرده است زیرا حکمت در عبارت امام تنویر را استفاده از حکمت آورده است 

 شعلی در دست دارد وسیله هدایت دل به راه خداست .تاریکیهای جهل همچون کسی که م

با یاد مرگ دل را شکسته وخاشع گرداند به این ترتیب که زیاد به یاد مرگ بودن باعث ترس می شود ودل را از چموشی در میدان 

قلب را وادار به قبول حتمییت های خواستها باز می دارد واورا به خواری وذلت می کشاند .اورا به اعتراف بر نابودی ومرگ سازد .یعنی 

 .مرگ ،یاد مرگ را ادامه دهد تا یقین به مردن در دل جایگزین شود 

  6چشم دل را به گرفتاریهای دنیا بصیر وبینا گرداند .یعنی دل را وادار کند تا به چشم بصیرت وعبرت به مصیبتها وآفتهای دنیا بنگرد

بی گمان پروا " "قُلُبِکُم وَبَصَرُ عَمَی أَفئِدَتِکُم...... فَإِنَّ تَقوَ ی اللّهِ دَوَاءُ دَاءِ" : 7)ع( می فرمایندعلی  ن امام هم چنی-2

 "گرفتن از خدا ،داروی )بیماری (دلهای شما ،وبینایی کوری قلبهای شما 

                                                           
 386-385قلب ،عهدنامه الست ص  1

 281،ص68بحار االنوار ج  2

 366،ص4من ال یحضره الفقیه ج  3
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ین فضیلت رو آورد وآن را )ع(صفات وآثاری از تقوی به شرح زیر بیان می کند ،که انسان وادار می شود به ا علی در این خطبه امام

 پناه خود گرداند .

 درمان درد دلهای شماست که پرهیزگاری داروی دردهای اخالقی وصفات زشت نفسانی است که موجب هالکت انسان است . -الف

 1.مراد رهایی چشمهای دل از کوری ،نادانی است .بینایی برای کوری دلهای شماست -ب 

درمان بیماری بدنهای شماست ،زیرا پرهیزگاری مستلزم کاستن در خوردن وآشامیدن ،وبسنده کردن به اندازه نیاز است .چنانکه -ج

آن حضرت در آن جا که ویژگیهای پرهیزگاران را بر شمرده کم خوردن را یکی از صفات آنان ذکر فرموده است .ما می دانیم پر 

یعنی " "المعده بیت األدوا"آن بزرگوار فرموده است : بدن انسان به وجود می آورد .از این رو  خوری چه بیماریهای بسیاری که در

 "شکم خانه همه دردهاست .

موجب اصالح تباهی سینه های شماست ،منظور زدودن زنگار کینه ،حسد ،پلیدی است که برخالف دستورهای خداوند در دلها -د

ینها وپا کیزه شدن دل از این صفات است.زیرا مبدأ اینها وهمه بدیها دوستی دنیا جای دارد .تقوی مستلزم نفی وترک همه ا

 وآن که تقوی را پیشه خود ساخته از اینها بر کنار می باشد .ودلبستگی به لوازم پوچ آن است 

ابودی شماست پاکیزه پاک کننده آلودگی جانهای شماست ، ،یعنی تقوی جانهای شما را از آلودگی وپلیدی صفات زشتی که مایه ن-ه

با لیکن این دو تعبیر "تقوی داروی دلهای شماست  ":می کند .این سخن همانندگفتار پیش آن حضرت است که فرموده است 

یکدیگر فرق دارد زیرا در آن جاکه داروی دلها گفته شده به اعتبار این است که صفات زشت مانند بیماریهای زیانباری است که انسان 

ودی می سازد ،وتعبیر دوم این است که خویهای نا پسندیده به منزله آلودگیهاوپلیدیهایی است که مانع ورود انسان به را دچار ناب

 2.بهشت قدس خداوند وجایگاه صدق می گردد

یکی دیگر از راههای درمان ،محبت اهل بیت )ع(است .که باالترین موهبت خداست وبرای پذیرفتن این هدیه الهی ،باید قلبمان را -3 

 روحی با محبوب داشته باشیم تا محبت او در دلمان بنشیند ولی چگونه ؟آماده کنیم .وقدری سنخییت وهماهنگی ِ

انجام عبادات دستور می دهد ،تا ما آمادگی پیدا کنیم که اهل بیت )ع(را دوست  وبهاینجاست که خداوند شریعت را جعل می کند 

تمام واجبات ومستحبات عبادی ،برای این است که وجهه قلب ما به عالم معنا شود وآماده گرددتا محبت انسان داشته باشیم .یعنی 

 کامل در او منعکس شود.

بَلِّغ ما اُنزِلَ إِلَیکَ "اد شریعت را ابالغ نمود ،اما پس از این همه خدا به او فرمود : لذا پیامبر )ص(بیست وسه سال تالش کرد وتمام ابع

یعنی علی )ع( را به مردم نشان ده ومعرفی کن ،که اگر چنین نکنی ،رسالت خدا را ابالغ  3"فَما بَلَغتَ رِسا لَتَهُ  رَبِّکَ وَ إِن لَم تَفعَلمِن 

 ،برای این بود که قلب مردم آماده شود تا علی )ع( را بیا بند وبشناسند .نکرده ای ،گویا همه احکام شریعت 

نا بر این ظا هر شریعت ،برای این است که ما به باطن آن که والیت است ،برسیم ،وجعل عبادات ،احکام واخالق ،برای اینکه وجود ما ب

 4 .حبت آنان جال یابدشباهت به اهل بیت )ع( پیدا کند وآیینه ی قلبمان برای پذیرش وانعکاس م

وکمال سعادت آن هرچه مرتبه اخالص وحضور قلب ،که دو رکن رکین عبادات است ،کاملتر باشد ،روح منفوخ در آن طاهرتر -4

وکمال عمل اولیاء)ع(به واسطه جهات باطنیه آن بوده ،واال صورت عمل ملکوتییه آن منور تر وکاملتر خواهد بود . بیشتر وصورت غیبیه

مهم نیست ؛مثالً،ورود چندین آیه شریفه از سوره مبارکه )هَل اَتی (در مدح علی )ع(واهل بیت طاهرینش )ع(به واسطه چند چندان 

چنانچه درآیه شریفه اشاره ای به آن فرموده آنجا که قرص نان وایثار آنها نبوده ،بلکه برای جهات باطنیه ونورانیت صورت عمل بوده ،
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ضای خدا (شما را اطعام می کنیم ر )ما فقط برای وجه خدا" " 1 کُم لِوَ جهِ الّله ال نُریدُ مِنکُم جَزا ءً واَل شُکُوراًانَّما نُطعِمُ" فرماید :

 "وهیچ پاداش وسپاسی از شما نمی خواهیم .

گر اگر آن به واسطه همان صورت دنیایی عمل بوده که کسی دی نه  2 .بلکه یک ضربت علی )ع(که افضل از عبادت ثقلین می باشد

ضربت را زده بود باز افضل بود ،گرچه به مالحظه موقعیت مقابله کفر واسالم خیلی انجام این عمل مهم بوده که شاید شیرازه لشکر 

،ولی عمده فضیلت وکمال عمل آن حضرت به واسطه حقیقت خلوص وحضور قلب آن حضرت بوده در اسالم از هم پاشیده می شد 

 انجام این وظیفه الهیه.

وسبب عدم حضور قلب ما در عبادات به این علت است که اگر ما مناجات حقّ تعالی وولیّ نعم خود را به قدر مکالمه با یک مخلوق 

عادی ضعیف اهمیت دهیم هرگز این قدر غفلت وسهو ونسیان نمی کنیم .وپر معلوم است که این سهل انگاری ومسامحه ناشی از 

اگر امری را با اهمیّت وعظمت تلقّی نکند ،کم کم منجر به اخبار اهل بیت عصمت است .انسان ضعف ایمان به خدای تعالی ورسول و

 3 .ترک آن می شود ؛وترک اعمال دینیّه به ترک دین انسان را می رساند

ضی روایتی از حضرت علی )ع( نقل می کنیم که در آن ،گویی رشته های تاروپود پرده ی غفلت عنوان شده است ؛وبه قول سید ر

)ع( در این روایت ،در  علی حضرت)رحمه اهلل(اگر جز این ،کالمی در نهج البالغه نبود ،همین حکمت برای موعظه وبیداری کافی بود .

از آن کسان مباش که بی انجام کاری به جهان دیگر امید می بنددوبا درازی آرزو " پاسخ فردی که از ایشان موعظه خواست ،فرمودند:

اندازد.درباره این جهان به گفتار پارسایان سخن می گوید ،ودر کار آن به کردار خواستاران جهان رفتار می کند .اگر توبه را واپس می 

از گزاردن (دست به فریاد وفغان برآرد)واگر به وی ازآن ندهند خرسند نشده(افزون برآن خواهد)از این جهان بدو بخشند سیر نگردیده 

وان است ،ودر آنچه مانده فزونی را خواهان است .از کار بد باز می دارد وخود باز نمی ایستد،وبه کار سپاس آنچه به وی داده اند نا ت

نیکی که خود انجام نداده فرمان می دهد .شایستگان را دوست دارد وکار شایسته آنان را انجام نمی دهد ،وگنهکاران را دشمن دارد 

هانش خوش ندارد،وازکاری که به خاطر آن مرگ را نمی خواهد دست بر نمی دارد وخود یکی از آنان است ؛مرگ را برای بسیاری گنا

به آسودگی سرگرم خوشگذرانی ؛چون تندرستی یافت به خودپسندی .اگر بیمار شد پیوسته در پشیمانی است ،واگر بهبودی یافت 

 فرو غلتد ،وچون گرفتار آزمون گردید به نا امیدی دچار گردد؛

برگرداند؛برآنچه گمان می برد (ازخدا)ید به زاری دست به دعا بردارد،واگر به آسایشی دست یافت فریبخورده روی اگر آزمونی به او رس

 خواسته درون بر او چیره می شود،وبرچیزی که با ژرف باوری می داند برخواست درونش چیره نمی شود.

بیشتر از کرداراوامید می بندد؛اگر احساس بی نیازی کرد به به کمتر از گناه خویش برای دیگری می ترسد ،وبرای خودش به پاداشی 

 سرمستی وآشوب دچار گردد،واگر نیازمند شد به نا امیدی وسستی افتد.

هنگامی که کار می کند کوتاه می آید،وهنگامی که درخواست می کند بیش از اندازه می خواهد؛اگر خواسته ای درونی برایش پیش 

 ،واگر دچار پیشامد بدی شود از شرایط دین وآیین بیرون رود.آید نافر مانی را پیش اندازدوتوبه را به آینده واگذارد 

زد ،ودر اندرزگفتن راه گزافه پوید وخود اندرز نپذیرد،پس او در گفتاری برتری جوینده است به وصف گذر آموزی بنشیند وخود نیامو

 برهمگان ،واز کردار کوتاه آینده از دیگران .

در آنچه نابود می شود با دیگران همچشمی ورقابت می کند ،ودر آنچه می ماند به آسانی در می گذرد .غنیمت را تاوان بیند وتاوان را 

ونافرمانی خود را ز مرگ نگران است ومی هراسدوبه پیشدستی کردن در فرصت نمی شتابد .نافرمانی دیگری را بزرگ شمارد غنیمت ؛ا

که بیشتر است کوچک می انگارد ،فرمان بردن ناچیز خود را بسیار بیشتر از فرمان بردن دیگری که آن را کم دانسته می پندارد ؛پس 

 . ود چرب زبان بودزبان زند وبرای خاو مردم را زخم 

                                                           
 9/76دهر ،  1

 1،حدیث70باب  "تاریخ امیرالمؤمنین "،2،ص39بحار االنوار ،ج  2

 16،24ص"سّر الصلوه معراج السالکین وصلوه العارفین ،   3
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زیان بازی )بیهودگی (با توانگران را بیشتر دوست دارد تا با ناداران به یاد خدا بودن را ،به زیان دیگری به سود خود داوری کند ،وبه 

 خود به سود دیگری رأی ندهد .  

                                                                                                                                                                                                                                                     

د ،وحق خود را می خواهد دیگری را رهنمود بالنده دهد وخود را به گمراهی اندازد ؛پس او را فرمان می برند وخودش نافرمانی کن

را آنچه هست نمی گزارد، از آفریدگان در غیر جهت پروردگارش بیم دارد ،واز پروردگارش در کامل بدست آورد ،وخود حق دیگری 

 "1.میان آفریدگان او بیم ندارد

 

جان سوزشان ،حسرت این است اوصاف غافالن در وانفسای عالم اسفل ؛که آخر عمر خوشی شان ،بانگ حتمی اجل است وعاقبت 

ودرماندگی ؛درد بی درمان ابدی ،بنابراین ضروری است هر چه زودتر ،غفلت را از جان خوددور کنیم وآنچه فراموش کرده ایم به یاد 

   آوریم .

ما در عوالم غیبی هستی ،حاضریم ،اما چرا خودمان متوجه چنین حضوری نیستیم وآن را احساس نمی کنیم ؟چون نظر دل را به 

وَقَد خابَ مَن "مور دانی انداخته ایم وآن ها را انتخاب کرده ایم،دل را از عالم خودش پایین کشیده ایم ودر مقابلش سد گذاشته ایم ا

در حقیقت قلب عین حضور است وما را نیز همراه خود می برد ،اما ما با او نمی رویم ،باید خودمان حضور را انتخاب کنیم ،تا "دَسا ها 

   ،بالفعل شود وبتوانیم در تمام عوالم حاضر باشیم . این سرمایه
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 ری نتیجه گی

 ،نابود شدنی واز بین رفتنی است .آنچه که در وادی دنیا وغرایزواحساسات انجام گیرد -1

 آنچه در بعد باقی وجود ما که قلب است انجام گیرد باقی خواهد ماند.-2

،برای این است که وجهه قلب ما به عالم معنا شودوآماده گردد تا محبت انسان کامل در او  تمام واجبات ومستحبات عبادی- 3

 منعکس شود.

قلب حاالت متضادی دارد ونمی توان از افراد درهمه شرایط یک انتظار داشت وتوجه به حاالت تربیت شونده بسیار مهم واساسی -4

 واست .است ونباید در همه حاالت یک نوع عملکرد را از او خ

 افراط وتفریط برای او زیانبخش است .وباعث می شود که قلب از فضیلت تهی وفاسد شود. قلب همان حقیقت انسان است . -5

 انسان باید تمام تالش خود را داشته باشد تا قلب را بر فطرت خود حفظ کند . -6

 حفظ کرد تا آینه حقایق وعرش الهی شود .خود تنها با ترک محرمات می توان قلب را در همان حال فطری وطبیعی  -7

 موعظه وپند برای حفظ قلب برحالت تسویه واعتدال تأکید شده است . -8

وباعث از بدترین بیماری در انسان بیماری قلب است ،زیرا کسیکه بیماری قلب دارد حقابق هستی را وارونه درک وفهم می کند . -9

 ست در حقیقت نوعی مرگ است.دست دادن کامل ترین خوشبختیها در آخرت ا
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 ع مناب

 
 1389( ،ناشر آیین دانش قم ،چاپ اول 1944انصاریان ،حسین ،ترجمه قرآن حکیم ،)ت -1

 

ق( نسقه وعلق ووضع فهارسه علی شیری ،الطبعه االولی ،دار احیا ء 711ابن منظور ،جمال الدین محمد بن مکرم ،لسان العرب ،)ف  -2

   ق1408 التراث العربی ،بیروت

  انصاری نسب ،تبیان ،بخش نهج البالغه -3

( ،بتحقیق وضبط عبد السالم محمد هارون ،الطبعه الثانیه ،شرکه مکتبه 395ابن فارس ،احمد بن فارس ،معجم مقاییس اللغه ،)ت -4

 ق1389ومطیعه الحلبی ،مصر 

 (دفتر تبلیغات اسالمی قم 679البحرانی ،کمال الدین میثم بن علی بن میثم ،)ت -5

 

 ،موسسه نشر وتحقیقات ذکر1387،چاپ  (1318جعفری ،سید محمد مهدی ،ترجمه نهج البالغه ،)ت -6

 

 قم 1379-1383حسن زاده آملی ،حسن ،انسان کامل از دیدگاه نهج البالغه ،چاپ اسوه ، -7

 

ق( تحقیق وضبط محمد سید کیالنی ،دار المعرفه 502الراغب االصفهانی ،ابوالقاسم الحسین بن محمد ،مفردات الفاظ قرآن ،)ف -8

 م1992ه ق یا 1412،سال نشر ،بیروت  

 

 1414،سال نشر ،دار مکتبه الحیاه ،بیروت 1205الزبیدی ،محمد مرتضی ،تاج العروس من جواهر القاموس ،ف  -9

 

وابتکر فهارسه العلمیه صبحی الصالح الطبعه ق(ضبط نصه 406ابوالحسن محمد بن الحسین الموسوی ،نهج البالغه )تالشریف الرضی ، -10

 ق 1387االولی ،بیروت 

 

علیه علی اکبر الغفاری ق( ،صححه وعلق 381الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی ،من ال یحضر الفقیه )ف -11

  1404،الطبعه الثانیه ،منشورات جماعه المدرسین ،قم 

 

  1403ق( مکتبه المرعشی النجفی ،قم 548الطبرسی ،امین االسالم ابوعلی الفضل بن الحسن )ف -12

 

  19( شماره 1356فعالی ،محمد تقی ، فصلنامه قبسیات ،)ت -13

 

 ق 1371ه السعاده، مصر ق( مطبع817الفیروز آبادی ،مجد الدین محمد بن یعقوب ،القاموس المحیط ،)ف -14

 

   1378(ناشر ،شرکت تعاونی نا شران وکتابفروشان قم ،چاپ مکرر1254قمی ،عباسی ،مفاتیح الجنان ،)ت -15

 

 الکلینی الرازی ،ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق ،اصول کافی،قرن سوم هجری ،انتشارات علمیه اسالمیه  -16

 

 1403ق(،الطبعه الثاللثه،دار احیا ءالتراث العربی ،بیروت 1110العلوم اال یمه اال طهار ،)فمجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار الجامعه  -17
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-1379(،تهرآن نشر نی)586-655مهدوی دامغان محمد ،ترجمه جلوه تاریخ در شرح ابن ابی الحدید،عبد الحمیدین هبها اهلل ،) -18

1367) 

 

 ش،ناشر موسسه تظیم ونشر آثار امام خمینی 1368موسوی خمینی ،روح اهلل ،سر الصلوه معراج السالکین وصلوه العارفین ،ت -19

 

 1371موسوی خمینی ،روح اهلل ،شرح چهل حدیث ،موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،تهرآن  -20

 

 همکاری انتشارات ارمغان طوبی  (،انتشارات فکر آوران با1334میرزایی ،فاطمه ،شب قدر احیای قلب ،)ت -21

 

 ش1361-1371(،چاپ اول ،وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی ،1368موسوی خمینی ،روح اهلل ،صحیفه امام )ف -22

 

 1395،چاپ 17( خرداد شماره 1343منصوری،خلیل ، قلب در نگاه امیر المومنین )ع(،)ت  -23

 

 1388(،قم ،فکر آوران 1334میرزایی ،فاطمه ،قلب عهد نامه الست ،)ت -24

 

 1348ق(،چاپ اسالمیه 1278نهاوندی ،علی اکبر،خزینه الجواهر فی زینت المنابر ،)ت -25
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