مفهومشناسی تحولی نسبت عقل و قلب در تعالیم قرآن کریم

ارتبــاط ســاحتهای عاطفــی و شــناختی انســان ،همــواره یکــی
چکیده از پرســشهای مهــم در حــوزهی انسانشناســی بــوده اســت.
در بخــش او ِل ایــن مقالــه ،دو مفهــوم عقــل و قلب-بهمثابــه
دو مفهــوم محــوری در انسانشناســی تحولــی اســامی -بــه ترتیــب ،بــر اســاس
انــگارهی «ربــط» و «وحــدت» توضیــح دادهشــدهاند .در بخــش دوم مقالــه،
ســه نســبت «ظرفیــت» «برابــری» و «فعالیــت» در رابطـهی میــان عقــل و قلــب
تحلیلشــده اســت .در پایــان ،بــا بررســی حــاالت قلــب ،یــک رابطـهی چرخشــی-
صعــودی در محــور حیــات قلــب و یــک رابطــهی چرخشــی-نزولی در محــور
مــات قلــب ،بــر اســاس نقــش عقــل و جهــل تبییــن شــده اســت کــه بــر اســاس
آن روش ـ ن میشــود کــه چگونــه درجــات متعالیتــر در حــاالت قلــب ،متضمــن
ظهــور ســطح باالتــری از عقالنیــت هســتند و بالعکــس؛ بنابرایــن ،شــدت تعقــل
بهمثابــه برقرارکننــدهی «ربــط» شــدیدتر میــان باورهــای و واقعیــت ،از ســویی
و انقیــاد عواطــف و عمــل در شــناختها ،از ســوی دیگــر ،منجــر بــه ارتقــاء
مرتبـهی قلــب خواهــد شــد .عــاوه بــر ایــن ،بههمپیوســتگی میــان حــاالت قلبــی
و مراتــب عقالنیــت در انــگارهی اســامی بیانگــر آن اســت کــه شــناخت و عمــل
بــه شــناخت ،در انقیــاد حــاالت عاطفــی انســان ق ـرار دارنــد.

تاریخ دریافت1398/9/26 :
تاریخ پذیرش1399/3/18 :
از صفحه  139تا صفحه 158

داود حسین پور صباغ

دانشجوی دکرتا
hosain.da@gmail.com

جمیله علم الهدی

g_alamolhoda@sbu.ac.ir

واژگان کلیدی:

عقل ،قلب ،انسانشناسی تحولی،
مبادی عاطفی و شناختی.

139

دوفصلنامه علمی -پژوهشی
آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 5شماره 2

مقدمه

نظریههـای رشـد کـه عمومـاً ابعـاد زیسـتی ،شـناختی ،عاطفی انسـان را شـامل میشـوند (میلـر،)1391 ،
از فـرض طـرحوارهی انسانشـناختی منسـجمی ناگزیـر هسـتند (باقـری 1375 ،و )1383؛ امـا همـواره ،یـک
مسـئلهی مهـم نظریـات مختلـف را بـه چالش کشـیده اسـت :آیا ارتبـاط معنـاداری میان بعد عاطفـی و بعد
شـناختی انسـان وجـود دارد؟ و اگـر آری ،نحـوهی ایـن ارتباط چگونه اسـت؟ دراینبـاره ،پندار سـنتیِ رایج آن
اسـت که سـاحت عقل و عاطفه ،دو سـاحت مجزا ازیکدیگر هسـتند ،بهطوریکه برای شـکوفایی یکی ،باید
دیگـری را بـه بنـد کشـید؛ امـا پژوهشهـای جدیدتر نشـان میدهد کـه درهمتنیدگـی قابلتوجهی میـان این
دو سـاحت وجـودی انسـان برقرار اسـت (شـیفر ،2009 ،بـه نقـل از وجدانـی 1391 ،ص  .)154-153یافتههای
عصـب پژوهـی نیـز ،بیانگر مداخلهی هیجـان در شـناخت ،از راه تأثیر بر فرایندهـای ادراک ،توجه ،حافظه و
تصمیمگیری اسـت (دوالن 1381 ،ص  .)91-84بررسـی نسـبت سـاحت عاطفی و عقالنی انسـان ،البته محدود
بـه روانشناسـی و علـوم شـناختی نیسـت و جدالهـای معرفتشـناختی و الهیاتـی مهمـی نیـز دراینبـاره
وجـود دارد کـه البتـه دیرینهترنـد .پرسـش اصلـی در ایـن حوزههـا آن اسـت کـه آیـا اگر مـا عاطفهی خـود را
فروبنشـانیم ،احتمال دسرتسـی مـا بـه حقیقت (حقایـق دینی بهطور خـاص) افـزون میشـود؟ بهعنوانمثال،
برخلاف پوزیتویسـتهایی کـه بـر ضبـط احساسـات و ترجیحات شـخصی برای نیـل به عینیـت علمی تأکید
میکردنـد ،پراگامتسـیت مشـهور آمریکایـی ،ویلیـام جیمـز ،بر «نفـوذ عالیـق در ادراکات» تأکید داشـت و بر
آن بـود کـه از یکسـو ،درک شـواهد علمـی نیـز تحـت تأثیـر عالیـق اسـت (جیمـز ،1975 ،ص  )93-92و از
سـوی دیگـر ،مفاهیـم علـم (تجربـی) با انتـزاع جنبههای انتخابشـده از عا ِمل واقع شـکل میگیـرد که عالیق،
ایـن انتخـاب را تعییـن میکننـد (جیمـز 1947 ،ص  .)335بررسـی لـوازم معرفتشـناختی اعتقـاد بـه هـر یک
از رویکردهـای یادشـده ،پژوهـش جداگانـهای طلـب میکنـد؛ امـا ایـن نکته در همـهی جدالهای بـاال پنهان
اسـت کـه چـه نـوع ارتباطـی میان سـاحت عاطفی و سـاحت عقالنـی انسـان وجـود دارد؟ بنابرایـن ،پژوهش
حـارض ضمـن بررسـی پرسـش پیشـین ،بـر این مسـئله متمرکز اسـت کـه آیا رشـد سـاحت عاطفی انسـان ،در
تناظـر نظاممنـدی بـا سـاحت شـناختی او قـرار دارد یـا خیـر و اگـر آری ،نحوهی ایـن تناظر چگونه اسـت؟
ازآنجاکــه هــدف ایــن پژوهــش ،دسـتیابی بــه مدلــی مبتنــی بــر تعالیــم اســام اســت ،بایــد بــه مفاهیــم
انسانشــناختی قــرآن رجــوع منایــد .شــایان توجــه اســت کــه تعالیــم دینــی درصــدد ارائ ـهی الگــوی علمــی
دربــارهی انســان نبودهانــد؛ امــا بررســی مفاهیــمانسانشــناختی دینــی میتوانــد منبــع الهامبخش ـ ی ب ـرای
دس ـتیابی بــه الگویــی نظــری بــه هم ـراه داشــته باشــد (باقــری 1387 ،ص  .)258-250از ســوی دیگــر ،از
مفــروض گرفــن انــگارهای ایســتا از انســان (تحلیــل "مــر ِد بالــغ") و بیتوجهــی بــه فرآیندهــا و تغیی ـرات،
در مطالعــات انسانشناســی اســامی انتقــاد شــده اســت (علمالهــدی 1398 ،ص )119-117؛ ازایــنرو بــه
نظــر میرســد مطالعـهی چگونگــی نســبت ســاحت عاطفــی و عقالنــی در انــگارهی انسانشناســی تحولــی
(هــان) میتوانــد رهیافــت مناســبی را بـرای نیــل بــه الگــوی اســامی رشــد انســان فراهــم کنــد.
در ایــن پژوهــش ،از روش تحلیــل مفهومــی استفادهشــده اســت .در ایــن روش« ،کاربــرد کلــات»
اهمیــت فراوانــی دارد« .بررســی بافــت یــا ســیاق مفهــوم»« ،بررســی تـرادف کلــات و عبــارات»« ،تحلیــل بــر
حســب مفهــوم متضــاد» و «تحلیــل بــر حســب شــبکه معنایــی» مراحلــی اســت کــه در روش تحلیــل مفهــوم
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موردتوجــه قــرار میگیرنــد (باقــری ،1389 ،ص  .)185-172بررســیهای اولیــه نشــان میدهــد مفاهیــم
متعــددی ناظــر بــر ســاحت عاطفــی و ســاحت شــناختی انســان در قــرآن وجــود دارد؛ امــا بهطورمعمــول،
واژهی قلــب و واژگان جانشــین آن ماننــد فــؤاد ،صــدر و غیــره ،بهمثابــه مبــادی حالتهــای عاطفــی
انســان مطــرح میشــوند و واژهی عقــل و واژگان جانشــین آن همچــون لــب ،حجــر ،نهــی ،بهمثابــه مبــادی
ســاحتهای شــناختی بیــان میگردنــد .مــا در ایــن پژوهــش ،ابتــدا گســرهی معنایــی ایــن دو مفهــوم (عقــل
و قلــب) و مفاهیــم مرتبــط را بــاز خواهیــم شــناخت و ســپس بــه بررســی نســبت میــان ســاحت عقــل و
ســاحت قلــب در انســان خواهیــم پرداخــت؛ بنابرایــن ،در بخــش اول ایــن مقالــه تــاش میکنیــم ضمــن
بررســی ایــن پرســش کــه آیــا قلــب و عقــل ،هــر یــک بــه ترتیــب ،بــه بعــد عاطفــی و شــناختی انســان
اختصــاص دارنــد ،شــبکهی معنایــی هــر یــک از ایــن دو واژه و بســر مفاهیــم جانشــین آنهــا در قــرآن کریــم
را بکاویــم؛ و در بخــش دوم ،بــا بررســی نســبت میــان مفهــوم عقــل و قلــب ســعی خواهیــم کــرد ب ـرای
پرســشهای پژوهــش پاســخهای مناســبی مهیــا کنیــم.

بخش اول :مفهومشناسی مبادی عاطفی و شناختی در انسان

در ایــن بخــش چنانکــه گفتــه شــد ،بــه بررســی مفهــوم قلــب و عقــل در قــرآن خواهیــم پرداخــت .در
ابتــدا مفهــوم قلــب در نســبت بــا مفاهیــم جانشــین و همبســته اش تحلیــل خواهــد شــد ،و ادامــه مفهــوم
عقــل طــور مشــابه مــورد بررســی قـرار خواهــد گرفــت.

الف .بررسی مفهوم قلب

از نظــر لغتشناســی ،معنــای قلــب در دو دســتهی معنایــی قابلبیــان اســت .1 :قلــب بــه معنــای
2
دگرگــون ســاخنت( 1راغــب اصفهانــی ،1412 ،ص )681؛  .2قلــب بــه معنــای وجــه خالــص یــک شــیء
(فیروزآبــادی ،1415 ،ج  ،1ص  .)158بررســی معناشناســی قلــب در آیــات نیــز قــرآن نشــان میدهــد کــه
هم ـهی معانــی قلــب در قــرآن را میتــوان در چهــار دســته خالصــه کــرد .1 :جایــگاه تغییــر و تحولهــای
روحــی و احساســات و عواطــف ،ماننــد تــرس ،آرامــش ،الفــت و غیــره3؛  .2محــل درک معرفتهــای ویــژهی
 -1بـر اسـاس نظـر راغـب اصفهانـی ،یکـی از معانـی قلـب دگرگون سـاخنت و چیـزی را از یک رو بـه روی دیگر کردن اسـت؛ مثال قلب لباس بـه معنای آن
«رجل قُلِّب» بهمعنای مردمی اسـت که تغییـر رأی و دگرگونی نظر
اسـت کـه لبـاس را از یـک رو بـه روی دیگـر کنیم (راغـب اصفهانـی ،1412 ،ص ٌ .)681
فراوانـی دارد؛ بنابرایـن ،بـه قلـب انسـان از ایـن جهت قلب گفته میشـود کـه دگرگونی و تحول در آن بسـیار اتفـاق میافتد (هامن).
 -2از سـوی دیگـر« ،تقلیـب االمـور» بهمعنـای تدبیـر و تأمـل در عاقبـت آن اسـت (هامن)؛ قلیب هـم بهمعنای چاه اسـت (هامن) .بدین ترتیـب ،کاربرد
قلـب از نوعـی مرکزیـت و عمـق یـک چیـز نیـز حکایـت دارد ،چنانکـه میگوییم :فالنی به قلب لشـکر دشـمن زد .تامـل در عاقبت امر نیز بـه نوعی پی
بـردن به وجـه خالص و اصل آن اسـت.
َـت قُلُوبُ ُهـم (حـج )35 ،و بـه طـور مشـابه (مومنـونَ ،)60 ،و لِیَ ْعلَ َم
َ -3سـ ُنلْ ِقى ِىف قُل ِ
ـب (آلعمـران)151 ،؛ ال َِّذیـ َن إِذَا ُذكِـ َر اللَّـ ُه َو ِجل ْ
ُـوب ال َِّذیـ َن كَفَـ ُروا ْ ال ُّر ْع َ
ْـب ُّم ِنیـب (ق)33 ،؛ َو لَ ْو کُ ْن َت
ال َِّذیـ َن أُوت ُـوا ْ الْ ِعلْـ َم أَنَّـ ُه الْ َح ُّـق ِمـن َّربِّ َـك فَیُ ْؤ ِم ُنـوا ْ بِـ ِه فَتُ ْخب َِت لَـ ُه قُلُوبُ ُهم (حـج)54 ،؛ َّم ْن خَش ِ
ـب َو َجا َء ِب َقل ٍ
ى ال َّر ْح َم َن بِالْ َغیْ ِ
ن الْ ُقلُوب (رعد،
ْـب الَنْفَضُّ ـوا ِمـ ْن َح ْولِـکَ (آلعمـران)159 ،؛ َو أَل ََّف بَیـ ْن قُلُوبهِم (انفال )63؛ قُلُوبُ ُه ْم شَ ـتَّى (حشر)14 ،؛ أَلَ ب ِِذكْ ِر اللَّ ِه تَطْ َمئ ِ
فَظًّـا َغلِیـ َظ الْ َقل ِ
ُـوب الْ ُم ْؤ ِم ِنین (فتح)4 ،؛ ِ َو لِی َر ِب َط
السـ ِكی َن َة ِىف قُل ِ
 )28و نیـز (نحـل )106 ،و (مائـده )113 ،و (انفـال )10 ،و (آلعمـران )126 ،و (بقره)260 ،؛ ُه َو ال َِّذى أَن َز َل َّ
ى قُلُو ِبكُم (انفـال )11 ،و (کهف.)14 ،
َعل َ
مفهومشناسی تحولی نسبت عقل و قلب در تعالیم قرآن کریم
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وحیانــی1؛  .3محــل تعقــل و تدبــر ،تفقــه2؛  .4جایــگاه ایــان ،کفــر و نفــاق( 3ازآنجاکــه ایــان ،کفــر و نفــاق
مفاهیمــی هســتند کــه ســه حــوزهی شــناخت و عاطفــه و عمــل را درگیــر میکننــد ،4بهعنــوان یــک بخــش
مســتقل محســوب شــدهاند) .بررســیهای بیشــر در بــاب نســبت ایــن مفهــوم بــا مفاهیــم همردیــف
آن ماننــد صــدر 5و فــؤاد( 6فعالــی 1394 ،ص  )70نشــان میدهــد کــه مفهــوم قلــب ،از ســویی ،یــک وجــه
عاطفــی دارد کــه بیانگــر صفــت پذیرندگــی و حفــظ بـرای قلــب اســت و از ســوی دیگــر ،یــک وجــه شــناختی
دارد کــه بیانگــر ویژگــی اکتســاب و کشــف و شــهود قلــب اســت .بــه نظــر میرســد میتــوان وجــه اول
را در ذیــل مفهــوم صــدر و وجــه دوم را ذیــل مفهــوم فــؤاد صورتبنــدی کــرد .روشــن اســت کــه ایــن دو

شر ى لِلْ ُم ْؤ ِم ِنین (بقـره)97 ،؛ نَ َزل به الـروح األمین علی
ِیـل فَ ِإنَّـ ُه نَ َّزلَـ ُه َعل َ
 -1ق ُْـل َمـن كاَ َن َعـ ُد ًّوا لِّ ِجرب َ
ى قَلْب َِـك بِـ ِإذْنِ اللَّـ ِه ُم َص ِّدقًـا ل َِّم بَیـ ْن یَ َدیْ ِه َو هُـدًى َو بُ ْ َ
قلبک (شـعرا.)194 -193 ،
ُـوب أَقْفَالُ َهـا (محمـد)24 ،؛ َو لَقَـ ْد َذ َرأْنَـا لِ َج َه َّنـ َم كَ ِثیـ ًرا ِّمـ َن الجِـ ّن َو الْ ِ
ُـوب لَّ یَ ْف َق ُهـو َن بهِا َولهـ ْم أَ ْعی ُن َّل
 -2أَ ف ََلا یَتَ َدبَّـ ُرو َن الْقُـ ْر َءا َن أَ ْم َعل َ
ى قُل ٍ
نـس ل َهـ ْم قُل ٌ
َئـك كاَلْ َنْعَـامِ بَ ْـل هُـ ْم أَضَ ُّـل أُ ْول َ
صرو َن بهِـا َو ل َهـ ْم َءاذَا ٌن َّل یَ ْسـ َم ُعو َن ب َهـا أُ ْول َ
ُوب
َئـك ُه ُم الْغَا ِفلُون (اعـراف)179 ،؛ أَ فَلَـ ْم یَ ِسـی ُروا ْ ِىف الْ َ ْر ِض فَتَكُـو َن ل َه ْم قُل ٌ
یُ ْب ِ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ْ
َ
ى قُلُوبهِـ ْم أَكِ َّنـ ًة أَن یَ ْف َق ُهوه
الصـدُور (حـج)46 ،؛ َو َج َعلْ َنـا َعل َ
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(ارسا )46 ،و نیـز (کهـف؛  .)57در آیـات رشیفـهی (ق( ،)37 ،انعـام( ،)46 ،فصلـت )5 ،نیز همنشـینی قلب با سـمع و برص و سـیاق آیـه بر حیثیت ادراکی
قلـب داللـت میکند.
 -3قَال ِ
یما ُن ِىف قُلُو ِبكُم (حجـرات)14 ،؛ فَأَ ْعقَب َهـ ْم نِفَاقًـا ِىف قُلُوب ِه ْم إِ َىل یَـ ْومِ یَلْ َق ْونَه
اب َءا َم َّنـا قُـل لَّـ ْم تُ ْؤ ِم ُنـوا ْ َو َلكِـن قُولُـوا ْ أَ ْسـلَ ْم َنا َو ل ََّما یَ ْدخُـلِ ْال َ
َـت الْ َ ْعـ َر ُ
(توبه.)77 ،
 -4برای منونه امام صادق(ع) میفرمایند« :االیامن هو االقرار بالسان و عقد فی القلب و عمل االرکان» (مجلسی ،1403 ،ج  ،65ص .)256
 -5صـدر در اصـل ،بهمعنـای سـینه بـوده اسـت؛ سـپس بـه آغـاز و قسـمت مقدم و اعالی هر شـیء اطلاق میشـود؛ از آن جهت که قلـب مهمترین بعد
وجـودی آدمـی اسـت ،گاه در عـرف لغـت و قـرآن ،صـدر بـر قلـب نیز اطلاق میشـود (راغـب اصفهانـی ،1412،ص  .)477عالمـه طباطبایی بـه خاصیت
پذیرندگـی و حفـظ بـرای صـدر اشـاره کـرده اسـت؛ از جملـه ویژگیهـای مهـم که به صدر به معنی سـینه نسـبت داده شـده ،تنگی و فراخـی و ظرفیت
داشتن آن اسـت؛ بهعنوانمثـال ،قـرآن در آیـهی  125سـورهی انعـام میفرمایـد« :و مـن یرداللـه أن یهدیـه یشرح صـدره لالسلام» (و نیز نحـل106 ،؛ طه،
25؛ زمـر22 ،؛ الشرح .)1 ،مفهـوم ظرفیـت و گنجایـش ،داللـت بـر همان حیثیـت پذیـرش و مخـزن بـودن دارد .در این آیات ،گشـادگی و ظرفیت داشتن
صـدر بـا پذیـرش اسلام و تنگـی و محدودیـت آن بـا کفر و انحـراف همراه اسـت (طباطبایـی ،بیتـا ،ج ،14ص  .)202-201درمجموع ،به هیـچ موردی در
قـرآن بـر نخوردیـم کـه بـه حیثیتـی ادراکـی بـرای صدر اشـاره کرده باشـد؛ بنابرایـن ،صدر مخزن نیـات و مقاصد و عواطف انسـان اسـت و بیشتر حالت
انفعالـی و پذیرش دارد.
 -6فـؤاد :ایـن واژه از مـا ّدهی «فـأد» آمـده و در اصـل بهمعنـای گـذاردن نـان بـر خاکستر یـا ریـگ داغ اسـت (فعالـی ،1380 ،ص  .)69در قامـوس قـرآن
(قرشـی بنایـی ،1371 ،ج ،5ص « )142فـأد» بـه معنـى بریـان كـردن و در اصل به معنى حركت و تحریك آمده اسـت .واژهی فـؤاد در قرآن ،بهمعنای قلب
آمـده اسـت و عالمـه طباطبایـی در تفسـیر سـور ه (الهمـزه )7 ،بـر آن اسـت کـه فـؤاد مبدىئ اسـت كه شـعور و فكر بشر از آن ناىش مىشـود (طباطبایی،
بیتـا ،ج ،20ص  .)617بـه نظـر میرسـد شـباهت فـؤاد و قلـب از آن جهـت باشـد کـه هـر دو ،معنایی از حرکـت و تحرک بـه همراه دارنـد؛ همچنین در
آیـات  110انعـام 78 ،مومنـون 78 ،نحـل 26 ،احقـاف 36 ،ارساء 9 ،سـجده 11 ،نجـم و  23ملـک بـه کارکـرد ادراکی فؤاد اشـاره شـده اسـت .اگرچه بیشتر
کاربردهـای واژهی فـؤاد در قـرآن ،بـه کارکـرد ادراکـی آن اشـاره دارد ،ایـن حیـث ادراکـی ،سـیاق فعلـی پیـدا نکرده اسـت؛ به عبـارت دیگر ،هیچ کـدام از
کاربردهـای واژهی فـؤاد در قـرآن ،بـا واژهی تعقـل همنشـین نشـده و آنگونه که مثالً برای «قلب» از افعال «یعقلون بها» و «یفقهون بها» اسـتفاده شـده
اسـت ،بـرای فـؤاد چنیـن افعالی در زبـان قران وجـود ندارد.
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وجــه ،ارتبــاط تنگاتنگــی باهــم دارنــد کــه در مفهــوم قلــب ایــن ارتبــاط لحــاظ میشــود؛ بنابرایــن ،مفهــوم
قلــب جامــع دو مفهــوم صــدر و فــؤاد اســت و درعینحــال ،قابــل فروکاســن بــه هیچیــک از آن دو نیســت.
مطالــب پیشگفتــه تــا حــد بســیاری ،دایــرهی معنایــی مفهــوم قلــب در قــرآن را روش ـ ن میکنــد؛ ازجملــه
اینکــه مفهــوم قلــب را منیتــوان رصفـاً بــه یــک مبــدأ عاطفــی محــدود کــرد.
ارتبـاط میـان ایمان و شـناخت ،در شناسـایی دال مرکـزی مفهـوم قلـب شـایان توجـه اسـت .خداونـد در
آیـهی  14سـورهی حجـرات ،1دربـارهی اعرابـی که نزد پیامرب آمـده و ادعای ایامن کردهاند ،بـا لحنی عتابآلود
میفرمایـد« :بگـو شما ایمان نیاوردهایـد ،بلکـه بگوییـد اسلام آوردهایـم؛ امـا ایمان در قلبهـای شما وارد
نشـده اسـت ».پرسـش آن اسـت که چه چیزی سـبب تفکیک امر قلبی و غیرقلبی در زبان قرآن شـده اسـت؟
خداونـد در آیـهی بعـد ،2بـه دو نکتـه بهعنـوان نشـانههای اسـتقرار ایمان در قلـب اشـاره میکند :نخسـت،
اطاعـت از خـدا و رسـول و دوم ،شـک و تردیـد نداشتن پـس از ایمان (و درنتیجـه ،جهـاد در راه خـدا با جان
و مـال خویـش) .روشـن اسـت کـه اطاعـت نکـردن از خدا ،در «عمل انسـان» ظهـور دارد و تردیـد و تزلزل در
ایمان «یـک امـر عاطفی» اسـت؛ بنابراین ،منظور آیهی رشیفه ،از غیر قلبی بودن سـخن اعراب ،آن اسـت که
ایـن سـخن ،اسـتلزامهای عاطفـی و عملـی خـود را به همـراه نـدارد؛ ازاینرو ،ایمان در قلب آنان وارد نشـده
اسـت؛ بنابرایـن -و بـا در نظـر گرفتن شـمولیت مفهوم قلب بـر دو مفهوم صـدر و فؤاد -میتوان مدعی شـد
کـه بـاور قلبـی ،بـاوری اسـت کـه بـا عواطـف درآمیـزد و گرایشها را همسـو کند و بـه عمل بیانجامـد .بدین
ترتیـب ،میتـوان نتیجـه گرفـت کـه قلب در قرآن ،مقـام هامهنگی و وحـدت میـان ادراکات ،عواطف و عمل
اسـت .رجـوع بـه روایـات معصومیـن نیز این معنـا از قلب را تأئید میکننـد؛ بهعنوان منونه ،حدیثی از رسـول
خـدا نقلشـده اسـت 3کـه در آن ،مفهـوم قلـب ،مفاهیـم متعددی ماننـد علم ،ایامن ،شـوق ،محبـت ،خواطر،
عقـل ،رحمـت ،اطاعـت و حکمـت را در برمیگیرد.4

ج

صلـی
صلـی
 -1قَال ِ
ِیم ُن ِفـی قُلُو ِب ُك ْم َوإِ ْن ت ُِطی ُعـوا اللَّ َه َو َر ُسـولَ ُه َل یَلِتْكُـ ْم ِم ْن أَ ْع َملِ ُك ْم شَ ـیْئًا
اب آ َم َّنا ق ُْـل لَـ ْم ت ُ ْؤ ِم ُنـوا َولَ ِكـ ْن قُولُـوا أَ ْسـلَ ْم َنا َول ََّما یَ ْدخُـلِ ْال َ
َـت الْ َ ْعـ َر ُ
إِ َّن اللَّـ َه َغفُـو ٌر َر ِحی ٌم.
ج
الصا ِدقُونَ.
 -2إِنَّ َا الْ ُم ْؤ ِم ُنو َن ال َِّذی َن آ َم ُنوا بِاللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه ث ُ َّم لَ ْم یَ ْرت َابُوا َو َجا َهدُوا ِبأَ ْم َوالِ ِه ْم َوأَنف ُِس ِه ْم ِفی َسبِیلِ اللَّ ِه أُولَ ِئ َك ُه ُم َّ
 -3رسـول خـدا روایتـی از گفتوگـوی حضرت داوود بـا پـروردگار ارائـ ه میکننـد کـه موضـوع آن قلـب اسـت .بـر اسـاس این روایـت ،حضرت داوود ،در
ض میکنـد :خـدای من! برای هر شـاهی خزینهای اسـت .خزینهی تو کجاسـت؟ خداوند بـزرگ گفت :من گنجینـهای دارم که از
مناجـات بـا پـروردگار عـر 
عرش بزرگتر اسـت و از کرسـی گستردهتر و از بهشـت پاکیزهتر و از (عامل) ملکوت زیباتر اسـت :ارضها املعرفه و سماوها االیامن و شمسـها ،الشـوق و
قمرهـا املحبـه و نجومهـا الخواطـر و سـحابها العقـل و مطرها الرحمـه و امثارها الطاعه (میـوه) و مثرها الحکمه ،ولهـا اربعا ابواب :العلـم و الحلم و الصرب
و الرضـا ،اال و هـی القلب! (مجلسـی 1403 ،ج  ،68ص .)59
 -4آخریـن نکتـه شـایانذکر آن اسـت کـه برخـی قلـب را معـادل نفس در نظـر گرفتهانـد (عالمـه طباطبایـی  ،1417ج  ،)223 ،2اما بنا بر آنچه گفته شـد،
در بررسـی ایـن سـخن میتـوان تفـاوت ظریفـی میـان مفهـوم نفـس و قلب قائل شـد .بر این اسـاس ،به نظ ر میرسـد گاهـ ی میتـوان فعالیتهای نفس
را از جنبـه کارکردهـای قـوا و ابعـاد مختلـف آن مدنظـر قـرار داد و گا ه میتـوان ایـن مجموعـه فعالیتهـا را بـه نظـر واحـد نگریسـت و بـه وحـدت و
هامهنگـی میـان آنهـا توجـه کـرد .بـه نظـر میرسـد آنـگاهکـه نفس در مقـام وحدت میـان قـوا و ابعاد گوناگـون خود مدنظـر قرار گیـرد ،بـرای تأکید بر
ایـن هامهنگـی و وحـدت ،از تعبیر قلب اسـتفاده میشـود.
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ب .بررسی مفهوم عقل

از دید لغتشناسـی ،مراد از عقل ظاهرا ً هامن نیروى فهم و درك انسـاىن اسـت (قرشـی بنابی ،1371 ،ج  ،5ص .)28
بـه نظـر راغـب ،بـه نیرویـی كه آمـادهی پذیـرش علم اسـت ،عقل گوینـد؛ همچنین بـه علمی كه بهوسـیلهی
آن نیـرو بـه دسـت آیـد [نیـز عقـل میگویند] (همان) .عقل را به این سـبب ،عقـل میگویند کـه صاحبش را
از انحـراف بازمـیدارد؛ همچنیـن زنـی را کـه به علـت حیا ،در خانه میمانـد و از بیرون رفنت امسـاک میکند،
«عقیلـه» مینامنـد (احمـد ابنفـارس ،1404 ،ج  ،4ص  72و  )73و طنابی که برای «بستن» پای شتر اسـتفاده
میشـود« ،عقـال» نـام دارد (فراهیـدی ،1409 ،ص  .)160بررسـی لغـوی اولیـهی عقـل نشـان میدهـد که این
مفهـوم ،دو مؤلفـهی «منـع» و «ربـط» را با هم دارد (کرمانـی ،1391 ،ص  .)15در یک نـگاه اجاملی ،دربارهی
کاربـرد مفهـوم عقـل در قـرآن میتـوان گفـت کـه بـه عقـل ،تنهـا بهصـورت فعلـی و در دو معنـای مختلـف
 .1متیـز خیـر از رش و صلاح و فسـاد در مسـائل عملـی .2 ،1متیـز حـق از باطل در مسـائل فکـری و نظری 2به
کار رفتـه اسـت .بررسـی حـوزهی معنایـی مفهـوم عقالنیـت در قـرآن نشـان میدهـد کـه ایـن مفهـوم ،جامع
مفاهیـم نهیـه ،3حجـر ،4حلـم ،5لـب 6اسـت (همان) .علاوه بر ایـن ،بایـد اذعان داشـت که تعقـل ،هامنطور
ْبر قَ ْد بَ َّی َّنا
 -1یـا أَیُّ َهـا الَّذیـ َن آ َم ُنـوا ال تَتَّ ِخـذُوا بِطانَـ ًة ِمـ ْن دُونِكُـ ْم ال یَأْلُونَكُـ ْم خَبـاالً َودُّوا مـا َع ِنتُّ ْم قَ ْد بَـد َِت الْ َبغْضـا ُء ِم ْن أَفْوا ِههِـ ْم َو ما تُخْفـ ی ُصدُو ُر ُه ْم أَك َ ُ
لَ ُك ُم ْال ِ
ُرى ُم َح َّص َن ٍة أَ ْو ِم ْن َورا ِء ُج ُد ٍر بَأْ ُسـ ُه ْم بَیْ َن ُه ْم شَ ـدی ٌد ت َ ْح َسـبُ ُه ْم َجمیعاً َو قُلُوبُ ُه ْم
یات إِ ْن كُ ْنتُ ْم تَ ْع ِقلُو َن (آلعمران)118 ،؛ ال یُقاتِلُونَ ُك ْم َجمیعاً إِالَّ ف ی ق ً
شَ ـتَّى ذلِ َـك ِبأَنَّ ُه ْم قَ ْو ٌم ال یَ ْع ِقلُـو َن (حرش.)14 ،
ات َوالْ َ ْر ِض َوا ْخ ِت َلا ِف اللَّیْـلِ َوال َّن َهـا ِر َوالْ ُفل ِ
َّما َو ِ
َّما ِء ِم ْن َمـا ٍء فَأَ ْحیَا ِب ِه
ـاس َو َمـا أَنْ َز َل اللَّـ ُه ِم َن الس َ
 -2إِ َّن ِفـی َخلْـقِ الس َ
ْـك الَّ ِتـی ت َ ْجـرِی ِفـی الْبَ ْحـ ِر بِ َـا یَ ْنفَـ ُع ال َّن َ
ِ
ِ
ٍ
َّما ِء َوالْ َ ْر ِض َلیَ ٍ
ِ
ْ
ـثَّ
ـات لِ َق ْومٍ یَ ْع ِقلُـو َن (بقره .)164 ،بهطور مشـابه
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(جاثیـه5 ،؛ بقـره242 ،؛ حـج46 ،؛ یونـس)42 ،؛ َو َمث َُـل الَّذیـ َن كَفَـ ُروا كَ َمثَـلِ الَّـذی یَ ْن ِع ُق بِ ا ال یَ ْسـ َم ُع إِالَّ دُعـا ًء َو نِدا ًء ُص ٌّم بُكْـ ٌم ُع ْم ٌی فَ ُهـ ْم ال یَ ْع ِقلُو َن (بقره،
الص َّم َو لَ ْو كانُـوا ال یَ ْع ِقلُـو َن (یونس.)42 ،
171؛ بهطـور مشـابه ،فرقـانَ ،)44 ،و ِم ْن ُهـ ْم َمـ ْن یَ ْسـتَ ِم ُعو َن إِلَیْ َـك أَ فَأَن َ
ْـت ت ُْسـ ِم ُع ُّ
 -3قامـوس قـرآن (قشری بنابـی ،1371 ،ج  ،7ص  ،)118کاربردهـای نهیـه را بـا معانـیای چـون دفع شـهوت نفـس از فعل حـرام (نازعـات ،)40 ،انزجار از
آنچـه نهـى شـده (بقـره ،)275 ،نهـى كـردن همدیگـر (مائـده )79 ،و عقل (طـه 128 ،و  )54بیان کرده اسـت .عالمه طباطبایی نیز در تفسـیر سـورهی طه
( 54و  )128معتقـد اسـت کـه اگـر عقـل را نهیـه نامیدهانـد ،بـراى ایـن اسـت كه عقـل ،آدمـى را از پیروى هـواى نفس نهـى مىكند (طباطبایـی ،بیتا ،ج
 ،14ص )239؛ بنابرایـن« ،اولـی ال ّنهـی» کسـانی هسـتند کـه بهواسـطهی تعقل ،از پیـروی هوای نفس دوری میکننـد و قادرند در مقام نظر ،به تشـخیص
حـق از باطـل دسـت یابنـد و در مقـام عمل ،به انجـام عمل صحیح اقـدام منایند.
 -4بنـا بـر آنچـه در قامـوس آمـده ،حجـر بـر وزن فلس اسـت و تحجیر به این معنی اسـت كه بر اطراف محىل سـنگ بچینند و محل تحجیرشـده را ِحجر
گوینـد .عقـل بـه سـبب ایـن ،حجـر گفتهانـد كه شـخص را از خواسـتههاى نفس منـع میکند (فجـر)5 ،؛ همچنیـن حرام را به سـبب ممنوع بـودن ،حجر
گفتهانـد (انعـام( )138 ،قشری بنابـی ،1371 ،ج  ،2ص )111؛ عالمـه طباطبایـی نیز در تفسـیر آیهی  5سـورهی فجر بر این عقیده اسـت که صاحب حجر،
همان صاحـب عقـل اسـت كـه معناى سـخن را مىفهمد و حـق را از باطل متیز مىدهـد (طباطبایی ،بیتـا ،ج  ،20ص .)469
 -5حلـم در قامـوس (قشری بنابـی ،1371 ،ج  ،2ص  ،)169بـه معنـای بردبـاری و عقـل آمـده اسـت .برخـی آن را عقـل گفتهاند ،اما گروهـی معتقدند که
عقـل از آثـار حلـم اسـت .برخـی دیگـر معتقدنـد کـه حلـم از آثار عقلورزی اسـت .هر سـه نظر بـر رابطـهی تنگاتنگ عقل و حلـم داللت دارنـد .عالمه
نیـز در تأییـد ارتبـاط نزدیـک میـان عقـل و حلـم ،ذیـل آیهی  44سـورهی یوسـف معتقد اسـت کـه احالم -جمـع حلم -عبارت اسـت از آنچه شـخص نائم
در خـواب خـود مىبینـد و بعیـد نیسـت كـه معنـاى آن تصـوراىت باشـد كه انسـان از داخل نفس خـود ،بدون واسـطهی حـواس ظاهـرى دارد و به همی ن
مناسـبت اسـت كـه عقـل را هـم «حلـم» مىنامنـد و نیـز از آن بـاب اسـت كه حد بلـوغ و رشـد را «حلم» مىنامنـد؛ یعنى زمـان بلوغ و حـد بلوغ عقل!
ایشـان بـر آن اسـت کـه «حلـم» بـه معنـاى حوصله و ضد کمتحملی اسـت؛ چون حوصله عبارت از ضبـط نفس و كنرتل طبع اسـت از اینكه دچار هیجان
غضـب شـود و در عقوبـت طـرف عجلـه كنـد و این خود ،ناىش از اسـتقامت فكر اسـت (طباطبایـی ،بیتـا ،ج  ،11ص .)255-254
 -6یکـی از معانـی لـب ،مغـز یـکچیـز اسـت و در قـرآن ،همواره بهصـورت جمع آمده و مقصـود از آن عقل اسـت؛ همچنین راغب بر آن اسـت که لب
به معنای عقل خالص و ناآلوده اسـت (قرشـی ،بنابی ،ج  ،6ص  .)176عالمه بر آن اسـت که عقل در آدمى ،مانند مغز گردو اسـت نسـبت به پوسـت آن
و لـذا در قـرآن« ،لـب» بـه همیـن معنـا بـهکار رفته اسـت (طباطبایی ،بیتـا ،ج  ،2ص  .)607-608ایشـان لب را بـه معناى عقل صاف و خالص از شـوائب
میدانـد .بـه لـب ،ویژگیهایـی در حـوزهی عاطفـه مثـل تـرس و خشـیت و در حـوزهی اخالق مثـل صرب و صلـه ارحام و وفای به عهد نسـبت دادهشـده
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کـه از سـیاق فعلـی آن برمیآیـد ،ماهیتی اشـتدادی دارد و از کیفیـات متفاوتی برخوردار اسـت؛ ازاینرو ،مثالً
صاحـب لـب بـودن ،باالتریـن درجـهی تعقـل اسـت کـه در آن ،همـهی آثـار آن ،ازجملـه ترضع و خشـوع ،بر
انسـان عـارض میشـود کـه نتیجـهی ادراک همـهی حقیقت اسـت؛ همچنین روشـن اسـت که ایجـاد و حفظ
ربـط و انقیـاد شـناخت بـا حقیقت نیازمنـد مراقبت و بـازداری از خطاسـت (باقـری1378 ،ص .)24این حفظ
و بـازداری ،حیثیتـی از عقـل اسـت کـه در مفهـوم حلـم ،نهـی و حجـر بیشتر منایـان میشـود؛ بنابرایـن ،در
جمعبنـدی مفهـوم تعقـل در قـرآن و نسـبت آن بـا واژههای جانشـینش میتـوان گفت که تعقـل یک مفهوم
چندبعـدی و بـا مراتـب گوناگون اسـت کـه مرکزیت آن را ایجـاد ربط و انقیاد با حقیقت تشـکیل میدهد؛ اما
ایـن مفهـوم ،بـا توجـه بـه حیثیـات مختلفـی که پیـدا میکنـد ،در واژههـای متفاوتـی ظهور میکنـد که حجر
و حلـم و نهـی از آن جملهانـد.
1
بررسـی واژههای متضاد عقل نیز مؤید معانی باال برای آن اسـت .مفهوم جهل که جامع مفاهیم سـفاهت ،
حامقـت 2و جنـون 3اسـت ،مقابلهی مسـتقیمی با مفهوم عقـل دارد .جهل از آن جهت مقابـل عقل قرار میگیرد
کـه یـا شـناختها ربـط متقنـی با واقعیت برقـرار نکردهانـد و در انقیاد واقعیت قـرار نگرفتهاند و یـا اعامل فرد
در انقیـاد شـناختهایش قـرار نگرفتهانـد؛ ازایـنرو اسـت که گاهی جهـل ،در برابر علم (که یکـی از محصوالت
عقـل اسـت) اسـتعامل میشـود و بـه معنـای نادانی اسـت و گاهی در برابـر عقلِ بازدارنـده به کار مـیرود 4که
معنای آن عمل نسـنجیده اسـت( 5طباطبایی ،بیتا ،ج  ،4ص 380؛ مهد یزاده ،1382 ،ص )31؛ بنابراین ،با توجه
اسـت (همان ،ص )467؛ بنابرایـن« ،لـب» مرتبـه و مرحلـهای اسـت کـه رصفـاً آثـار و لوازم شـناختی در آن اتفـاق منیافتد ،بلکـه دایرهی کارکردهـا و آثار
آن سـه حـوزهی شـناخت ،گرایـش و عمـل را در برمیگیرد.
« -1سـفه» در لغـت ،بـه معنـای حامقـت ،جهالـت و سـبىك در بـدن و سـبىك نفـس در اثر نقصـان عقل بهکاررفته اسـت .برخـی سـفاهت را مقابل حلم
هم دانسـتهاند (قرشی بنابی ،1371 ،ج  ،3ص  .)277عالمه در تفسـیر آیهی  142از سـورهی بقره معتقد اسـت که واژهی سـفاهت به این معنا اسـت كه
عقـل آدمـى ،درسـت كار نكنـد و رأى ثابتـى نداشـته باشـد (طباطبایـی ،بیتـا ،ج  ،1ص  .)480ایشـان در تفسـیر آیهی  130از سـورهی بقره اشـاره میکند
کـه اعـراض از ملـت و كیـش ابراهیـم ،از حامقـت نفـس و نـاىش از تشـخیص نـدادن امـور نافع بـه حال نفـس ،از امورى اسـت كه مرض به حال آن اسـت
(همان ،ج  ،1ص .)452
 -2در کتابهـای لغـتُ « ،حمـق» بهعنـوان ضـد عقـل و بـه معنـای نقصان و فسـاد عقل آمده اسـت .ایـن واژ ه در روایـات فراوانی ،برابر عقـل بهکاررفته
اسـت ،امـا در قـرآن چنین کلیدواژهای یافت نشـد.
 -3واژهی جنون از مادهی جن به معنای پوشـیدن و مسـتور كردن اسـت و مجنون كىس اسـت كه عقلش پوشـانده شـده باشـد (قرشی بنابی ،1371 ،ج
 ،6ص  .)226عالمـه در تفسـیر آیـهی  25از سـورهی مؤمنـون معتقـد اسـت کـه معناى"جنـة" ایـن اسـت كه فـردى جن در او حلـول میکند و ایـن مرد با
زبـان آن جـن حـرف مىزنـد؛ بـراى اینكـه چیزهایـى مىگوید كـه عقل سـلیم آن را قبول ندارد و نیـز چیزهایى مىگوید كـه جز دیوانـگان آن را منىگویند
(طباطبایـی ،بیتـا ،ج  ،15ص )38؛ و نیـز در تفسـیر سـورهی شـعراء  27معتقـد اسـت کـه مجنـون دانستن پیامبر از سـوی کفـار بـه ایـن معناسـت کـه
میخواسـتند بگویند این مرد دیوانه اسـت؛ زیرا سـخنانش آشـفته اسـت و حكایت مىكند از اینكه نیروى تعقلش پریشـان و آشـفته شـده اسـت (هامن،
ص )379؛ بنابراین ،دو معنا نیز برای جنون قابلتصور اسـت :نخسـت ،پوشـانده شـدن عقل و دوم ،پریشـانی عقل که هر دو معنا ،بیانگر صفتی اسـت
کـه بـر عقـل انسـان عـارض میشـود و قدرت شـناخت و عمل صحیـح را از او سـلب میکند.
« -4کفـی بالعـامل جهلاً ان ینافـی علمـه ،عمله»(امرباملونین علیه اسلام ،غررالحکـم ،ص )73؛ بنابراین روایت جهل با علم قابل جمع اسـت و لذا به معنی
عـدم انقیـاد عمـل در شـناخت هاسـت؛ بنابرایـن بـا مقابلـه مفهـوم عقـل بـا جهـل وجـه تـازه ای از مفهـوم عقالنیت کـه هامن انقیـاد عمل در شـناخت
هاسـت روشـن می شود.
 -5بنابرایـن بـرای جهـل دو معنـای میتـوان تصـور کـرد ،نخسـت عدم انکشـاف تـام واقع و دوم عمل نسـنجیده یـا به عبـارت دیگر عدم انقیـاد عمل به
شـناخت ها؛ در هر دو معنا روشـن اسـت که خللی در «ربط» میان دو مسـئله وجود دارد .در حالت نخسـت «ربط میان امرواقع و ذهن انسـان» و در
حالـت دوم «ربـط میـان شـناخت انسـان و عملـش» دچار مشـکل شـده اسـت .بدین ترتیب میتوان گفت سـفاهت ،حامقـت و جنون ،هر کدام شـئونی
از مفهـوم جهـل هسـتند کـه بـا توجـه بـه معنایی اخیـری که برای جهل بدسـت آمد قابـل توضیحاند .بر این اسـاس جنون حالتی اسـت که شـخص بکلی
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بـه مقابلـهی مفهـوم عقـل و جهـل و همچنین شـمولیت مفهـوم عقل بر مفاهیـم نهیه و حجـر و حلم و لب
میتـوان بـه دو ویژگـی محـوری بـرای مفهـوم در قـرآن اشـاره کرد :نخسـت« ،تالش برای انکشـاف تـام واقع»
و دوم« ،تلاش بـرای انقیـاد عمـل در شـناختهای انسـان» .بـرای آنکه بتوانیم ایـن دو وجه ظاهـرا ً متامیز از
مفهـوم عقالنیـت را ذیـل یـک مفهـوم واحـد دسـتهبندی کنیـم ،بایـد بـر مفهـوم پیشـینیِ رضوری و پنهان در
هـر یـک تأکیـد کنیـم کـه عبارت اسـت از «ربـط» .بدین ترتیـب ،دو عبـارت یادشـده را میتوان «تلاش برای
ایجـاد ربـط و انقیـاد ادراکات انسـان در نسـبت بـا واقعیـت» و «تالش برای ایجـاد ربط و انقیاد رفتار انسـان
در نسـبت بـا شـناختهایش» صورتبنـدی کـرد .بر این اسـاس ،تعقل برابر اسـت بـا «ربط و انقیـاد "ادراک"
و "عمل" انسـان بـا واقعیت».
بــا توجــه بــه ایــن مفهومشناســی ،پرســش محــوری پژوهــش ایــن اســت کــه آیــا عقــل و قلــب ،دو
حقیقــت متامیــز هســتند؟ بــر ایــن اســاس ،پرس ـشهای فرعــی دیگــری نیــز مطــرح خواهــد شــد؛ ازجملــه
رابطـهی قلــب و عقــل چــه الگویــی میتوانــد داشــته باشــد؛ آیــا آنهــا دو فعــل یــا دو ســاختار مجـزا هســتند؟
آیــا میتــوان از ویژگیهــای مشــرک و متفــاوت یــا مراحــل مشــرک و متفــاوت عقــل و قلــب ســخن گفــت؟
آیــا میتــوان از عوامــل مشــرک و متفــاوت بــر آنهــا ســخن گفــت؛ یعنــی آیــا عوامــل مؤثــر بــر یکــی از آنهــا
(مثـاً عقــل بــر قلــب) بــر دیگــری نیــز تأثیــری دارد؟ یعنــی آیــا رشــد یــا اختــال رشــد عقــل ،بــر رشــد یــا
اختــال رشــد قلــب تأثیــری دارد؟ بخــش دوم مقالــه ،بــه یافــن پاســخ ایــن پرس ـشها اختصــاص دارد.

بخش دوم :بررسی نسبت عقل و قلب در قرآن

در ایــن قســمت بــه در ابتــدا بــه تبییــن «نســبت قلــب و عقــل در قــرآن» خواهیــم پرداخــت و در ادامــه
«حــاالت قلــب در ارتبــاط بــا ســطوح عقالنیــت» را تحلیــل خواهیــم منــود

الف .مفهومشناسی نسبت قلب و عقل در قرآن

بــا بررســی آیــات قــرآن میتــوان رابط ـهی عقــل و قلــب را در ســه دســته صورتبنــدی کــرد کــه بــا
عناویــن «ظرفیــت»« ،برابــری» و «فعالیــت» توضیــح داده میشــوند.
 .1ظرفیــت (تناظــر عقل-صــدر) :رابطـهی ظــرف و مظروفــی ،اولیــن رابطـهای اســت کــه بـرای عقــل و
قلــب میتــوان برشــمرد .بــر اســاس ایــن دیــدگاه ،قلــب ظــرف و عقــل (و محصــوالت عقــل) مظــروف ایــن
ظــرف هســتند .رابطـهی ظــرف و مظــروف ،در بعضــی از روایــات ،بــه رابطـهی لــوح و قلــم نیــز تعبیــر شــده
اســت کــه در ایــن حالــت ،قلــب لوحــی پنداشــته شــده کــه قلــمِ عقــل ،اعتقــادات را بــر آن مینویســد.
نســبت ظرفیــت میــان عقــل و قلــب را دو دســته از آیــات و روایــات پشــتیبانی میکننــد :آیاتــی و
از درک واقعیت عاجز باشـد یعنی «ربط» بین واقعیت و شـناختهایش مختل شـده باشـد .حامقت حالتی اسـت که شـخص در عمل به شـناخت هایش
موفـق نباشـد ،یعنـی نتوانـد عملـش را در انقیاد شـناخت هایش قرار دهد؛ و باالخره سـفاهت حالتی اسـت در اثـر جهالت ،توان نفس کم میشـود و بر
ط بیـن شـناخت و واقعیتها و نیز انقیـاد شـناختها در عمل گاهی برقرار میشـوند
اثـر ضعـف نفـس ،رای و عمـل فـرد ثبـات نداشـته باشـد ،یعنی رب 
امـا پایداری و اسـتقامتی در آن وجود ندارد.
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روایاتــی کــه مســتقیامً بــه ظــرف بــودن قلــب اشــاره دارنــد و آیــات و روایاتــی کــه داللتــی قــو ی بــر ایــن
رابطــه دارنــد .بـرای دســتهی نخســت میتــوان ایــن حدیــث را بهعنــوان منونــه از حــرت رســول بیــان کــرد
کــه فرمودنــد« :بـرای خداونــد در زمیــن ،ظــرف و جایگاهــی وجــود دارد کــه خــدا پاکتریــن آنهــا را بیشــر
دوســت مـیدارد و ایــن ظــرف ،هــان قلــب اســت »1و همچنیــن از امیراملؤمنیــن منقول اســت کــه فرمودند:

«ان هــذه القلــوب اوعیــه فخیرهــا اوعاهــا» (نهجالبالغــه ،حکمــت .)139
امــا آیاتــی کــه بــر ظــرف بــودن قلــب داللــت دارنــد نیــز بســیارند .بهطورکلــی میتــوان گفــت آیــات
و روایاتــی کــه قلــب را بــا ترکیــب اضافــه «فــی» ب ـهکار بردهانــد ،بــر ایــن مســئله داللتــی ضمنــی دارنــد.
آیــات رشیف ـهی  151آلعم ـران 70 ،2انفــال 51 ،3اح ـزاب 4 ،4فتــح 7 ،5و  14حج ـرات ،6از ایــن جملهانــد .در
آیــات بــاال ،تــرس ،ســکینه و آرامــش و ایــان بهعنــوان مظــروف قلــب برشــمرده شــدهاند .7روشــن اســت
کــه رابطـهی یادشــده ،طیــف گســردهای از آیــات و روایــات را میتوانــد توجیــه کنــد؛ امــا ایــن معنــا بــا یــک
چالــش مواجــه اســت و آن اینکــه هرچنــد حیثیــت ظرفیــت و پذیــرش قلــب را کــه در واژهی صــدر بیــان
میشــود ،بهخوبــی توجیــه میکنــد؛ امــا از توجیــه ظرفیــت شــناختی و ادراکــی قلــب بازمیمانــد کــه در
واژهی فــؤاد بــه آن اشــاره شــد.
 .2برابـری (تناظـر عقـل -فـؤاد) :نسـبت برابـری ،یعنـی مسـاوقت عقـل و قلـب ،دومیـن نسـبتی اسـت
کـه میـان مفهـوم عقـل و قلـب در آیـات و روایـات میتـوان یافـت .در بعضـی از کتابهـای لغـت« ،قلـب»
بهعنـوان یکـی از مرتادفهـای عقـل بـهکار رفتـه اسـت (ابنفـارس 1404،ج 4ص .)69برخی بر ایـن عقیدهاند
کـه چـون عقـل ،هامننـد قلـب ،رشیفتریـن و باارزشتریـن بخـش آدمـی اسـت کـه شـکلدهندهی هویـت
انسـان اسـت ،گاهـی از عقـل به قلـب تعبیر میشـود (مهـد یزاده ،1382 ،ص  .)30آیـات و روایاتی گوناگونی
 -1ان للله آنیه فی االرض فاحبها الی الله ما صفا منها و هی القلوب (مجلسی ،1403 ،ج  ،27ص .)60
 -2سنلقی فی قلوب الذین کفرو الرعب.
 -3ان یعلم الله ما فی قلوبکم خیرا یوتکم خیرا مام اخذ منکم.
 -4و لله یعلم فی قلوبکم و کان الله علیام حلیام.
 -5هو الذی انزل السکینه فی قلوب املومنین لیزادوا ایامنا.
 -6قالت االعراب آمنا  ...وملا یدخل االیامن فی قلوبکم ()7؛ ولکن الله حبب الیکم االیامن و زینه فی قلوبکم (.)14
 -7برای موارد بیشرت در روایت نک :مجلسی ،1403 ،ج  ،61ص 55؛ هامن ،ج  ،1ص 99؛ هامن ،ص  / 98هامن ،ج  ،3ص .161
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نیـز از ایـن نسـبت میتواننـد پشـتیبانی کننـد .مهمتریـن و رصیحتریـنِ ایـن روایـات ،حدیـث مشـهور امـام
کاظـم علیهالسلام اسـت کـه فرمودنـد« :یـا هشـام! ان اللـه تعالـی یقول فـی کتابـه "ان فی ذلـک لذکری ملن
کان لـه قلـب" یعنـی :عقـل» (کلینـی ،1387 ،ج  ،1ص  .)46کتـاب اقـرب املـوارد نیـز ،ایـن تسـاوی را با همین
اسـتناد بیـان کـرده اسـت (رشتونـی ،1403 ،ج  ،2ص )1028؛ اما این نسـبت نیز با دو چالش نیز مواجه اسـت:
نخسـت آنکـه منیتوانـد حیثیـات عاطفـی را توجیـه کند که بـرای قلب برشـمردیم؛ زیـرا برای عقـل ،در آیات
و روایـات ،مؤلفـهی عاطفـی بیـان نشـده اسـت .دوم اینکـه شـواهدی نیز بر تفـاوت میان ایـن دو مفهوم ،در
آیـات و روایـات وجـود دارد؛ ازجملـه روایتـی از امـام علی(ع) که در نامـهی  64نهجالبالغه ،خطـاب به معاویه
میفرماینـد« :ای معاویـه! سـوگند بـه خدا! آنطور که دانسـتهام قلبی بسـته و عقلی ناتـوان داری» .1صاحب
کتـاب العقـل و القلـب فـی القـرآن و سـنه نیـز ،در همین راسـتا اذعان مـی کند که اعتقـاد به برابـری عقل و
قلب نابسـنده اسـت (جـوزو 1983 ،ص .)275
 .3عقــال یــا فعالیــت (تناظــر عقل-قلــب) :بـرای نســبت ســوم ،دو تعبیــر میتــوان داشــت کــه هرکــدام
از وجـهی روشــنگر ایــن نســبت اســت .تعبیــر اول ،عبــارت «عقــال» اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه قلــب ،حقیقتی
فــرض میشــود کــه عقــل ،عقــال آن اســت .عقــال از انســجام نداشــن و تشــتت قلــب بــازداری میکنــد.
خواجــه عبداللــه انصــاری در تعبیــری موافــق بــا معنــای یادشــده میگویــد« :عقــل ،عقــال دل اســت؛ یعنــی

کــه دل را از غیــر محبــوب بــه بنــد آورد و از هوسهــای ناسـزا بــاز دارد .فایــدهی عقــل آن اســت کــه دل بــه
وی زنــده گــردد و هــر کــه را عقــل نیســت ،در شــار زنــدگان نیســت» (بــه نقــل از کرمانــی ،1391 ،ص .)18
آیــهی رشیفــهی  14ســورهی حــر 2کــه تعقــل نداشــن را علــت تشــدت و پراکندگــی دلهــای کفــار و
منافقــان بیــان کــرده اســت ،بــر ایــن تلقــی از عقــل و قلــب داللتــی ضمنــی دارد.
َ -1و إِن ََّك َو اللَّ ِه َما َعلِ ْم ُت الْ َ ْغل َُف الْ َقل ِْب الْ ُمقَار ُِب الْ َعقْل.
 -2قُلُوبُ ُه ْم شَ تَّى ذلِ َك ِبأَنَّ ُه ْم قَ ْو ٌم ال یَ ْع ِقلُونَ.
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تعبیــر دیگــر بـرای بیــان نســبت ســوم میــان عقــل و قلــب کــه مناســبتر بــه نظــر میرســد ،ایــن اســت
کــه بگوییــم :تعقــل ،فعــل قلــب اســت .آیــات و روایــات فراوانــی مؤیــد بــر ایــن بیــان اســت؛ ازجملــه آیـهی
رشیفـهی  46ســورهی حــج 1و همچنیــن روایتــی از معصــوم کــه میفرمایــد« :فمنهــا (الجــوارح) قلبــه الــذی
به یعقل و یفقه و یفهم و هو امیر بدنه( »...کلینی ،1387 ،ج  ،3ص )82

ـوب ال
عــاوه بــر ایــن ،از باهمنگــری آیـهی رشیفـهی  179ســورهی اعـراف کــه میفرمایــد ...« :لَ ُهـ ْ
ـم ُقلُـ ٌ
ـم آذانٌ ال یَ ْسـ َم ُعونَ بِهــا »...و آیـهی رشیفـهی  46ســورهی
یَ ْف َق ُهــونَ بِهــا َو لَ ُهـ ْ
ـرونَ بِهــا َو لَ ُهـ ْ
ـم أَ ْع ُیـ ٌن ال یُ ْبـ ِ ُ
ُ
ُ
ـوب َی ْع ِقلُــونَ ب َهــا أَ ْو َءا َذانٌ َی ْس ـ َم ُعونَ ب َهــا »...میتــوان اســتنتاج کــرد کــه
ـ
ل
ق
ـم
ـ
ه
«...ل
ـد:
حــج کــه میفرمایـ
ُ ْ
ٌ
«ســمع» فعــل «آذان»« ،ابصــار» فعــل «اعیــن» و «تعقــل» فعــل «قلــب» اســت .از ســوی دیگــر ،از آیاتــی که
واژهی طبــع و ختــم را ب ـرای ســمع و بــر ب ـهکار بردهانــد ،2برمیآیــد هامنطــور کــه «الــذی یختم/یطبــع
علــی بــره» برابــر اســت بــا کســی کــه «اعمــی ،عمــی» اســت و «الــذی یختم/یطبــع اللــه علــی ســمعه»
برابــر اســت بــا کســی کــه «اصــم ،صــم» اســت« ،الــذی یختم/یطبــع اللــه علــی قلبــه» نیــز برابــر اســت بــا
کســی کــه «الیعقــل» اســت (کرمانــی ،1391،ص .)50-46
از امتیــازات ایــن نســبت آن اســت کــه هم ـهی ویژگیهایــی را در برمیگیــرد کــه ب ـرای عقــل و قلــب
در آیــات و روایــات ذکرشــده اســت .عــاوه بــر ایــن ،تعبیــر فعالیــت قلــب ،بــا کاربــرد فعلــی ریشـهی عقــل
در قــرآن قرابــت بیشــری دارد .البتــه بایــد گفــت :منیتــوان یکــی از نســبتهای فــوق را درســت و ســایرین
را نادرســت دانســت؛ زیـرا هــر یــک از نســبتهای یادشــده در شــأن خــود میتوانــد صحیــح باشــد .توضیــح
آنکــه مث ـاً هنگامیکــه از نســبت ظرفیــت ســخن گفتــه میشــود ،منظــور از قلــب ،بیشــر حیثیــت مخــزن
بــودن و پذیــرش اســت کــه در آن مفهــوم صــدر برجســته میشــود و مفهــوم فــؤاد کنــار گذاشــته میشــود؛
همچنیــن هنگامیکــه از برابــری عقــل و قلــب ســخن گفتــه میشــود ،از قلــب ،بیشــر حیثیــت شــناختی و
ادراکــی آن مدنظــر اســت و بــه آنچــه در مفهــوم صــدر بیــان کردیــم ،توجــه نشــده اســت؛ بدیــن ترتیــب،
هامنطــور کــه بیــان شــد ،خوانــش ســوم از نســبت عقــل و قلــب ،جامعیــت بیشــری دارد؛ یعنــی تعقــل
بهصــورت توأمــان ،بــا صــدر و فــؤاد در ارتبــاط اســت.
 -1افلم یسیروا فی االرض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون بها و فانها ال تعمی االبصار و لکن تعمی القلوب التی فی الصدور.
 -2آیـهی رشیفـهی « َو َمث َُـل الَّذیـ َن كَفَـ ُروا كَ َمثَـلِ الَّـذی یَ ْن ِع ُق بِ ا ال یَ ْسـ َم ُع إِالَّ دُعا ًء َو نِدا ًء ُصـ ٌّم بُ ْك ٌم ُع ْم ٌی فَ ُهـ ْم ال یَ ْع ِقلُونَ»(بقـره )171 ،و «إِ َّن الَّذی َن كَ َف ُروا
ذاب َعظی ٌم (همان 6 ،و »)7
َسـوا ٌء َعلَیْهِـ ْم أَأَنْ َذ ْرت َ ُهـ ْم أَ ْم لَـ ْم ت ُ ْن ِذ ْرهُـ ْم ال یُ ْؤ ِم ُنـو َن * َختَـ َم اللَّـ ُه َعل 
ى قُلُو ِبهِـ ْم َو َعىل َسـ ْم ِع ِه ْم َو َعىل أَبْصا ِر ِه ْم ِغشـا َو ٌة َو لَ ُهـ ْم َع ٌ
ـی فَ ُه ْم ال یَ ْع ِقلُونَ» برابر اسـت
م
ع
م
ك
ب
م
ـ
«ص
کرد:
ار
ر
ق
بـر
ا
ر
زیر
تسـاوی
آنها
میان
توان
اسـت .ازآنجاکـه هـر دو آیـه ،ویژگـی کافـران را بیـان میکنـد می
ْ
ُ
ُ ٌّ ُ ٌ ْ ٌ
ى أَبْصا ِر ِهـ ْم ِغشـا َوةٌ» .بـه عبـارت دقیقتر ،با توجه به تسـاوی باال بهدسـت میآید کـه ُ .1ص ٌّم
ى َسـ ْم ِع ِه ْم َو َعل 
ى قُلُو ِبهِـ ْم َو َعل 
بـا «[الذیـن] َختَـ َم اللَّـ ُه َعل 
ى َسـ ْم ِع ِه ْم ُ .2ع ْم ٌی = ِغشـا َو ٌة َعىل أَبْصا ِر ِهـ ْم و  .3ال یَ ْع ِقلُونَ= َختَـ َم اللَّ ُه َعىل قُلُو ِب ِه ْم (کرمانـی ،1391،ص .)50-46
بُكْـ ٌم= [ختـم] َعل 
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بــا توجــه بــه مباحــث گذشــته تــا اینجــا روشــن شــد کــه مفاهیــم محــوری در توضیــح مفهــوم عقــل و
قلــب ،عبــارت از مفهــوم «ربــط» و «وحــدت» اســت؛ همچنیــن ارتبــاط صــوری میــان ایــن دو مفهــوم نیــز در
ســه شــکل ظرفیــت ،برابــری و فعالیــت قابــل توضیــح اســت کــه البتــه شــکل ســوم ،یعنــی فعالیــت ،جامعیت
بیشــری دارد؛ بنابرایــن ،بــه پرســش ابتدایــی ایــن پژوهــش دربــارهی نســبت میــان ایــن دو مفهوم پاســخ داده
شــد؛ امــا هنــوز یــک گام در ایــن بحــث باقــی اســت کــه بــدون برداشــن آن ،هــدف ایــن نوشــتار بهصــورت
ق میشــود.
کامــل بــرآورده منیشــود و آن اینکــه نشــان دهیــم ایــن ارتبــاط میــان عقــل و قلــب چگونــه محقـ 
بـرای ایــن منظــور نیــاز اســت نشــان دهیــم کــه مراتــب گوناگــون عقالنیــت چگونــه با حــاالت مختلــف قلب
در تناظــر و رابطــه اســت.

ب .مفهومشناسی تحولی حاالت قلب در ارتباط با سطوح عقالنیت

«حیــات» و «مــات» دو مــورد از صفــات کلــی هســتند کــه بـرای قلــب بـهکار میرونــد .ترکیــب حیــات
و مــات بــا قلــب ،در قــرآن ،مســتقیامً استفادهنشــده ،امــا یکــی از پرکاربردتریــن صفــات قلــب در روایــات
معصومیــن و البتــه پایـهای اساســی بـرای فهــم ســایر صفــات قلــب اســت .حیــات و مــات قلــب ،دو مفهــوم
مشــکک و مدرجانــد کــه دو رس یــک طیــف را تشــکیل میدهنــد .میــان ایــن طیــف را میتــوان درجاتــی
از ســامت و بیــاری دانســت؛ لــذا ب ـرای دس ـتیابی بــه تصویــر روشــنتری از مفهــوم حیات-مــات نیــاز
اســت کــه بــه دو مفهــوم ســامت و بیــاری قلــب توجــه کنیــم کــه مراحــل اندارجــی حیــات و مــات را در
بردارند.
بیــاری قلــب هــر چیــزی اســت کــه حیــات آن را تضعیــف کنــد و زمین ـهی مــات آن را مهیــا ســازد.
ســامت قلــب نیــز وضعیتــی اســت کــه در آن حیــات تحقــق دارد و زمین ـهی مــات قلــب تضعیــف یــا
برچیــده شــده اســت؛ بنابرایــن ،قلــب ســلیم ،قلبــی اســت کــه بهــرهی بیشــری از حیــات دارد و قلــب بیــار،
قلبــی آغشــته بــه عنــارص مــات اســت .بدیــن ترتیــب بــه نظــر میرســد میتــوان صفــات گوناگــون دیگــری
را کــه بـرای قلــب بهــکار رفتــه اســت ،ذیــل دوگانـهی ســلیم-مریض دســتهبندی کــرد؛ ازایـنرو ،صفــات فتــح،
رقــت و وجلــت اخبــات ،خشــیت ،مطمــن ،مهتــدی ،منیــب ،رابــط و غیــره ،از مصادیــق قلــب ســلیم هســتند
و در محــور حیــات ق ـرار دارنــد و صفــات قســی ،مزیــغ ،مطبــوع و منکــوس ،شــتی ،آثــم ،اعمــی ،غافــل،
غلیــظ و غیــره ،از مصادیــق قلــب بیــار هســتند و در محــور مــات جــای دارنــد .ازآنجاکــه بررســی همـهی
مصادیــق ســامت و بیــاری قلــب در حوصل ـهی ایــن مقال ـ ه منیگنجــد ،در ادامــه ،بــه بررســی مهمتریــن
مصادیــق بیــاری و ســامت قلــب در قــرآن میپردازیــم؛ امــا پیــش از آن الزم اســت کــه بــه کاربــرد خــو ِد
مفاهیــم ســامت و مــرض بـرای قلــب در قــرآن ،توجــه کنیــم .بــر ایــن اســاس واژهی «قلــب ســلیم» تنهــا دو
مــورد در قــرآن بهــکار رفتــه اســت (صافــات )86 1-83 ،و (شــعرا )692-89 ،کــه هــر دو مــورد آن ،در وصــف

َ -1و إِ َّن ِم ْن ِشی َع ِت ِه َ ِلبْرا ِهی َم إِ ْذ جا َء َربَّ ُه ِب َقلْب َسلِیم إِ ْذ َ
قال ِلَبِی ِه َو قَ ْو ِم ِه ما ذا ت َ ْع ُبدُو َن أَ إِفْکاً آلِ َه ًة دُو َن اللّ ِه تُرِیدُونَ.
 -2و اتـل علیهـم نبـا ابراهیـم ( )69اذ قـال البیـه و قومـه مـا تعبـدون ( )70قالـوا نعبد اصناما فنظل لهـا عاكفیـن ( ...)71و ال تخزىن یوم یبعثـون ( )87یوم
ال ینفـع مـال و ال بنـون ( )88اال مـن اىت اللّه بقلب سـلیم (.)89
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حــرت ابراهیــم(ع) آمــده کــه در آن مســئلهی توحیــد مطرحشــده اســت .در مقابــل ،در دوازده مــوردی
کــه بــه مــرض قلــب اشارهشــده ،مســئلهی نفــاق مطرحشــده اســت1؛ بنابرایــن بــه نظــر میرســد دوگانـهی
ســامت –مــرض قلــب ،بــا مرکزیــت دوگان ـهی توحیــد -نفــاق 2قابلفهــم باشــد .اکنــون بایــد بــه بررســی
جزئیتــر برخــی از حــاالت قلــب بپردازیــم.
« .1زیــغ» در برابــر «اطمینــان» :م ـراد از زیــغ قلــب ،در آیــات قــرآن ،متایــل و انح ـراف پیــدا کــردن از
حــق اســت (قرشــی بنایــی ،1371،ج  ،4ص  .)194در ســورهی توبــه (آی ـهی  ،3)117خداونــد بــا اشــاره بــه
مفهــوم زیــغ قلــب ،گروهــی از مهاجـران و انصــار را کــه در جنــگ تبــوک ،نزدیــک بــود در اطاعــت از رســول
خــدا تزلــزل نشــان دهنــد ،بــه توبــه دعــوت میکنــد تــا ایشــان را مــورد رأفــت و رحمــت خــود قـرار دهــد .در
ســورهی آلعمـران (آیــات  7و  ،)48خطــاب آیــه در عبــارت «فامــا الذیــن فــی قلوبهــم زیــغ» ،کســانی اســت
کــه آیــات محکــم قــرآن را رهــا میکننــد و از آیــات متشــابه قــرآن ،بـرای فتنهانگیــزی و تأویــل مـراد خــود
بهــره میبرنــد .در ســورهی مبارک ـهی صــف (آی ـهی  5)5نیــز اشــارهی قــرآن بــه کســانی اســت کــه بااینکــه
میداننــد موســی فرســتادهی خداســت ،او را اذیــت میکننــد و خــود را از هدایــت خــدا محــروم میمناینــد
کــه قــرآن صفــت فاســقین را بـرای آنــان بـهکار میبــرد؛ بنابرایــن ،زیــغ قلــب بیانگــر حالــت تردیــد و تزلــزل
نســبت بــه حــق اســت ،درصورتیکــه آگاهــی و دانایــی الزم ب ـرای درک و الت ـزام بــه حــق وجــود دارد .بــا
توجــه بــه آنچــه بیــان شــد ،میتــوان گفــت مفهــوم زیــغ یــک حالــت اولیــه از انحـراف و تردیــد در شــخص
اســت کــه شــخص مؤمــن در معــرض آن اســت؛ امــا میتوانــد بــا توبــه یــا مراجعــه بــه راســخون در علــم ،آن
 -1بهعنوانمثـال ،آیـهی رشیفـهی  12سـورهی مبارکـهی احـزاب« ،منافقیـن» را در کنـار «الذین فـی قلوبهم مرض» قـرار داده و به واقعـهی جنگ احزاب
اشـاره میکنـد کـه رشایـط مسـلامنان ،در لحظاتـی از آن واقعـه ،بسـیار سـخت شـد .در این وضعیـت ،منافقیـن و بیامردالن گفتنـد« :خدا و رسـولش جز
فریـب بـه مـا ندادنـد ».بـه تعبیـر قـرآن ،اینهـا هامن کسـانی هسـتند که بـرای پیامبر ،برای تـرک جنگ بهانـه میآورنـد و از پیامبر اجازهی تـرک جهاد
طلـب میکردنـد .آیـهی رشیفـهی  49سـورهی مبارکـهی انفـال نیز به مسـئلهی جهاد -این بار بـه جنگ بدر -اشـاره میکند .این آیه نیز ضمن همنشـینی
«منافقیـن» و «الذیـن فـی قلوبهـم مـرض» ،بـه کارشـکنی این گـروه اشـاره دارد .همچنین آیات رشیفـهی  20و  29سـورهی مبارک محمد(ص) ،ضمن اشـاره
بـه مسـئلهی جهـاد ،بـه توصیـف حـاالت صاحبـان قلب بیمار (منافقـان) میپـردازد و میفرمایـد :هنگامیکه سـورهای رصیح کـه در آن نـام کارزار آمده
اسـت ،نـازل میشـود ،آنانـی را میبینـی کـه در دلشـان بیامری اسـت که مانند کسـی که به حال بیهوشـی مرگ افتاده ،به تـو خیره میشـوند؛ و در ادامه
در وصـف آنـان اشـاره میکنـد کـه هنگامیکـه خـدا اموالشـان را طلب کند ،نیز بخـل میورزنـد و از انفاق در راه خـدا اجتناب میکنند .آیات یادشـده و
مـوارد دیگـری از معانـیای که در نسـبت با مریضی قلب مطرح شـدهاند؛ همچون ،دوسـتی با دشـمنان اسلام (مائـده ،)52 ،ادعای دروغیـن ایامن (بقره،
 ،)8چونوچـرای لجوجانـه در مواجـه بـا آیـات الهـی (مدثـر ،)31 ،همگـی در برابـر مفهـوم توحیدند و بـر نبود راسـتی و هامهنگی شـناخت و عاطفه و
عمـل ،بهمقتضـای شـناختها و آنچـه بـر زبـان آنان جاری میشـود ،داللـت دارند.
 -2تکـرار مسـئلهی جهـاد در مسـئلهی بیماری قلـب و نفـاق ،بـه انحـای مختلف ،شـاید بـه این علت باشـد که مسـئلهی جهـاد و تبعیت از رسـول خدا،
یکـی از مظاهـر اتـم توحیـد و مقـام وحدت در شـناخت و عاطفه و عمل اسـت .علاوه بر این« ،ذکر خـدا» در انگارهی توحید و «حب دنیـا» در انگارهی
نفـاق ،دو مفهـوم برجسـتهاند ،چنانکـه امـام صـادق(ع) و در تفسـیر قلب سـلیم میفرمایند« :هو القلب الذی سـلم مـن حب الدنیا» (مجلسـی ،1403 ،ج
 ،7ص  )152کـه ناظـر بـه مرکزیـت مفهـوم حـب دنیـا در سـویهی مقابـل سلامت قلب اسـت و همچنین ایشـان در فرمایـش دیگری به مسـئلهی توحید
و ذکـر خـدا در نسـبت بـا قلـب سـلیم اشـاره کـرده و فرمودهاند« :القلب السـلیم الـذی یلقی ربه و لیـس فیه احد سـواه» (همان ،ج  ،67ص .)239
ج
َـاب َعلَیْهِـ ْم إِنَّ ُه ِب ِه ْم
ُوب فَرِیـقٍ ِم ْن ُه ْم ث ُ َّم ت َ
س ِة ِم ْن بَ ْع ِـد َما كَا َد یَزِیـ ُغ قُل ُ
 -3لَقَـ ْد ت َ
ِـی َوالْ ُم َها ِجرِیـ َن َوالْ َن َْصـا ِر ال َِّذیـ َن اتَّبَ ُعـو ُه ِفـی َسـا َع ِة الْ ُع ْ َ
َـاب اللَّـ ُه َع َلى ال َّنب ِّ
َر ُء ٌ
وف َر ِحی ٌم.
صلی
اب َوأُ َخ ُر ُمتَشَ ـا ِب َهاتٌ فَأَ َّما الَّ ِذیـ َن ِفصلـیی قُلُو ِب ِه ْم َزیْ ٌغ فَیَتَّ ِب ُعو َن َما ت َشَ ـابَ َه ِم ْن ُه ابْ ِتغَا َء الْ ِفتْ َن ِة
ـاب ِم ْنـ ُه آیَاتٌصلـی ُم ْحك ََمتٌ ُه َّن أُ ُّم الْ ِكتَ ِ
 -4هُـ َو ال َِّـذی أَنْـصلـی َز َل َعلَیْ َـك الْ ِكتَ َ
ابَ .ربَّ َنا َل تُـ ِز ْغ قُلُوبَ َنا بَ ْع َد
َوابْ ِتغَـا َء تَأْوِیلِ ِه َو َمـا یَ ْعلَـ ُم تَأْوِیلَـ ُه إِلَّج اللَّ ُه َوال َّر ِاسـخُو َن ِفـی الْ ِعلْـمِ یَقُولُو َن آ َم َّنا بِـ ِه ك ٌُّل ِم ْن ِع ْن ِد َربِّ َنا َو َما یَ َّذكَّـ ُر إِلَّ أُولُو ْالَلْ َب ِ
اب.
َـب لَ َنا ِمـ ْن لَ ُدن َْك َر ْح َم ًة إِنَّ َـك أَن َْت الْ َو َّه ُ
إِ ْذ َه َدیْتَ َنـا َوه ْ
ج
صلی
وس لِ َق ْو ِم ِه یَا قَ ْومِ لِ َم ت ُ ْؤذُونَ ِنی َوقَ ْد ت َ ْعلَ ُمو َن أَنِّی َر ُس ُول اللَّ ِه إِلَیْ ُك ْم فَلَمَّ زَاغُوا أَزَا َغ اللَّ ُه قُلُوبَ ُه ْم َواللَّ ُه َل یَ ْه ِدی الْ َق ْو َم الْف ِ
َاس ِقی َن.
 -5إِ ْذ ق ََال ُم َ ٰ
مفهومشناسی تحولی نسبت عقل و قلب در تعالیم قرآن کریم
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را جـران کنــد و قلــب مطمــن را در خــود تثبیــت کنــد ،در غیــر ایــن صــورت ،زیــغ قلــب شــدت مییابــد و
عــوارض شــدیدتری ماننــد طبــع و ختــم و قســاوت را شــامل خواهــد شــد.
در مقابــل مفهــوم زیــغ ،مفهــوم اطمینــان و ثبــات قلــب قـرار دارد .به اطمینان قلــب ،در آیــات گوناگونی
اشــاره شــده اســت کــه همگــی آنهــا ناظــر بــر اســتواری در ایــان و عقیدهانــد .آیـهی  126ســورهی آلعمـران
و  10انفــال بــه جنــگ بــدر اشــاره دارنــد و بــه مؤمنــان یــادآوری میکننــد کــه در جنــگ بــدر ،وعــدهای کــه
دربــارهی پیــروزی ســپاه اســام توســط فرشــتگان بــه مؤمنیــن داده شــد ،بــه ســبب ایجــاد اطمینــان قلبــی
در ایشــان بــود .بــر ایــن اســاس ،در اینجــا حالتــی کامـاً متضــاد بــا حالــت پیشــین ،یعنــی تردیــد برخــی از
مســلمین در جنــگ تبــوک ،بــه چشــم میخــورد .در مــوارد دیگــر ،در آی ـهی  113ســورهی مائــده 1و آی ـ هی
 260ســورهی بقــره ،2خداونــد بــه ترتیــب ،بــه درخواســت مائــدهی آســانی از ســوی حواریــون و درخواســت
مشــاهدهی نحــوهی حــر مــردگان از ســوی حــرت ابراهیــم اشــاره میکنــد و در هــر دو مــورد ،انگیــزهی
درخواســت را اطمینــان و آرامــش قلبــی پــس از ایــان و تســلیم بــه حــق عنــوان میکنــد؛ بنابرایــن چنانکــه
گفتــه شــد ،مفهــوم اطمینــان ناظــر بــر حالــت نبــو ِد تردیــد و ثبــات در اعتقــاد ،عمــل بــه اقتضــای شــناخت
و مفهــوم زیــغ قلــب ناظــر بــر نبــو ِد اطمینــان و تردیــد و تزلــزل در ایــان و بــاور ،یــا عمــل بــه مقتضــی
آن اســت .ایــن مســئله ناظــر بــر کارکــرد عقالنیــت ،در نســبت اول بــا قلــب (صــدر) ،یعنــی ظرفیــت اســت
کــه بــه مقتضــی آن« ،ربــط» میــان بــاور بــا عواطــف چنــان محکــم اســت کــه تردیــد و تزلزلــی در عمــل بــه
رس منیزنــد و صفــت زیــغ ب ـرای قلــب پدیــدا ر منیشــود.
شــناختها از انســان 
« .2طبــع» در برابــر «فتــح» :بنــا بــر آنچــه از بیــان قــرآن برمیآیــد ،حالــت طبــع بـرای قلــب ،ناظــر بــر
ســلب توانایــی درک حقیقــت از انســان اســت .قــرآن صفــت طبــع را عمدت ـاً دربــارهی قــوم بنیارسائیــل و
منافقیــن صــدر اســام بهــکار میبــرد .وجــه اش ـراک ایــن دو گــروه ،بــه تعبیــر قــرآن ،کفــر پــس از ایــان
و لجاجــت در پذیــرش حــق ،در عیــن آگاهــی اســت .قــرآن از تعابیــر مختلفــی بــا ایــن مضمــون اســتفاده
میکنــد کــه دالیــل روشــنی بــه ایــن دســته از مردمــان ارائهشــده؛ امــا آنــان بــدون داشــن حجــت معتــری
و از روی لجاجــت و پیــروی از هــوای نفــس ،آیــات الهــی را تکذیــب کردنــد و خداونــد بــه ســبب ایــن عمــل،
قلــب آنــان را مطبــوع یــا مختــوم کــرده و توانایــی درک حقیقــت و بهرهمنــدی از هدایــت را از آنــان ســلب
کــرده اســت .آی ـهی  155ســورهی مبارک ـهی نســاء 3و آیــات پیرامون ـ ی آن ،بهروشــنی ایــن مســئله را بیــان
منــوده کــه طبــع قلــوب بنیارسائیــل ،بــر اثــر کفــر آنــان و درنتیجـهی تکذیــب مکــرر آیــات روشــن الهــی و
پیامنشــکنی آشــکار از ســوی آنــان رخ داده اســت .آیــات  487و  593ســورهی توبــه نیــز بــه این مســئله اشــاره
میکنــد کــه منافقیــن پــس آنکــه بــه ایــان بــه خــدا و جهــاد در راه او دعــوت میشــوند و از پذیــرش رس
 -1قَالُوا نُرِی ُد أَ ْن نَأْك َُل ِم ْن َها َوتَطْ َم ِ َّئ قُلُوبُ َنا َونَ ْعلَ َم أَ ْن قَ ْد َص َدقْتَ َنا َونَكُو َن َعلَیْ َها ِم َن الشَّ ا ِه ِدی َن.
صلی
صلی
صلـی
َـال أَ َولَ ْم ت ُ ْؤ ِم ْن ق َ
َـال إِبْ َرا ِهیـ ُم َر ِّب أَ ِرنِـی كَیْ َـف تُ ْحیِـی الْ َم ْو َ ٰت ق َ
َ -2وإِ ْذ ق َ
َصهُـ َّن إِلَیْ َك ث ُ َّم ا ْج َع ْل
َـال بَ َ ٰ
ل َولَٰ ِك ْن لِیَطْ َم ِ َّئ قَلْبِی ق ََال فَخُـ ْذ أَ ْربَ َع ًة ِم َن الطَّیْ ِر ف ُ ْ
ج
لى ك ُِّل َجبَـلٍ ِم ْن ُهـ َّن ُج ْز ًءا ث ُ َّم ا ْد ُع ُه َّن یَأْتِی َن َك َسـ ْعیًا َوا ْعلَـ ْم أَ َّن اللَّ َه َعزِی ٌز َح ِكی ٌم.
َع َ ٰ
ج
 -3فَب َِم نَق ِْض ِه ْم ِمیثَاقَ ُه ْم َوكُ ْف ِر ِه ْم بِآیَ ِ
ات اللَّ ِه َوقَتْلِ ِه ُم الْ َنْ ِب َیا َء ِب َغ ْی ِر َح ٍّق َوقَ ْولِ ِه ْم قُلُوبُ َنا ُغل ٌْف بَ ْل طَ َب َع اللَّ ُه َعلَ ْی َها ِب ُك ْف ِر ِه ْم ف ََل یُ ْؤ ِم ُنو َن إِلَّ قَلِ ًیل
ل قُلُو ِب ِه ْم فَ ُه ْم لَ یَ ْف َق ُهونَ.
َ -4رضُ وا ِبأَ ْن یَكُونُوا َم َع الْ َخ َوالِ ِف َوطُ ِب َع َع َ ٰ
ج
ل قُلُو ِب ِه ْم فَ ُه ْم َل یَ ْعلَ ُمونَ.
 -5إِنَّ َا َّ
السب ُِیل َع َل ال َِّذی َن یَ ْستَأْ ِذنُون ََك َو ُه ْم أَ ْغ ِنیَا ُء َرضُ وا ِبأَ ْن یَكُونُوا َم َع الْ َخ َوالِ ِف َوطَبَ َع اللَّ ُه َع َ ٰ
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بــاز میزننــد؛ امــا بـرای طلــب بخشــش از رســول خــدا ،او را بــه خــدا ســوگند میدهنــد .ایــن آیــات نشــان
روشــنی بــر علــم آگاهــی ایــن گــروه بــر وجــود خــدا اســت؛ امــا بــه تعبیــر قــرآن ،آنــان از ســوگند بــه خــدا،
بـرای رســیدن بــه منافــع خودشــان اســتفاده میکننــد.1
بنابرایــن ،قلــب مطبــوع ،قلبــی اســت کــه بــا آیــات روشــن الهــی مواجــه شــده و بــه آنهــا ایــان آورده و
ســپس کفــر ورزیــده و آنهــا را انــکار کــرده اســت و بــا پیــروی از هــوا و دنیاطلبــی ،فطــرت قلبـیاش را -کــه
بــر طریقـهی انســانیت قـرار داشــت و رسشــته بــه انوار الهــی بــود -خـراب کــرده اســت(تهرانی1392،ص.)96
آنچــه دربــارهی قلــب مطبــوع و مختــوم گفتــه شــد ،معنــای قلــب مفتــوح را نیــز روشــن میکنــد .ایــن لفــظ
در قــرآن بـهکار بــرده نشــده؛ امــا در روایــات معصومیــن کاربــرد دارد .بــر ایــن اســاس ،مفتــوح بــودن قلــب
یعنــی هنگامیکــه معــارف حقــه ،از مقامــات و معنویــات گرفتــه تــا هــر آنچــه مربــوط بــه حقایــق ایامنــی
اســت ،بــه او القــا شــود ،قلــب او نیــز آنهــا را بپذیــرد (تهرانــی ،1392،ص )78؛ بــر ایــن اســاس ،مقــام فتــح
ق میافتــد کــه
درنتیج ـهی تعقــل ،در نســبت دوم برشمردهشــده بــا قلــب (فــؤاد) -یعنــی برابــری -اتفــا 
مقتضــای آن ،عواطــف مثبــت زمینهــی درک معــارف برتــر را مهی ـا میکننــد و در ســوی مقابــل ،یعنــی در
ق میشــوند.
فرآینــد جهــل ،عواطــف منفــی منجــر بــه بســته شــدن قلــب بــر روی معــارف حـ 
« .3قســی» در برابــر «لین/مخبــت» :قســاوت بــه معنــای ســختی دل و ســنگدلی اســت .قــرآن کریــم در
پنــج مــورد ،بــه مســئلهی قســاوت دل اشــاره میکنــد .در آیـهی  13ســورهی مائــده ،2مســئلهی پیامنشــکنی
بنیارسائیــل مطــرح میشــود کــه موجــب دوری آنــان از رحمــت خــدا و قســاوت قلــب ایشــان میگــردد.
ایــن قســاوت قلــب ،مقدمـهی تحریــف آیــات الهــی و تفســیر وارونـهی آن و همچنیــن فراموشــی بعضــی از
اصــول و رئــوس دیــن میشــود .آیـهی  74ســورهی مبارکـهی بقــره 3نیــز بــه قــوم بنیارسائیــل اشــاره میکنــد
کــه پــس از چونوچ ـرای بســیار بــر رس گاوی کــه دســتور ذبــح او از ســوی خــدا بــه آنــان دادهشــده بــود،
دچــار قســاوت قلــب میشــوند .خداونــد در ایــن آیــات اشــاره میکنــد کــه فرمــان یادشــده بـرای ایــن بــود
کــه زمینـهی عقـلورزی آنــان را فراهــم کنــد؛ امــا ایــن قــوم از توجــه بــه عقالنیــت رسبــاز میزننــد و گرفتــار
قســاوت قلــب میگردنــد کــه هامننــد مــورد پیشــین ،تحریــف ســخن خــدا و همچنیــن فــروش آنچــه خــود
بــا دستهایشــان نوشــتهاند بهعنــوان ســخن خــدا ،از آثــار ایــن قســاوت قلــب اســت .بــا توجــه بــه عبــارات
عالمــه طباطبایــی ذیــل تفســیر املی ـزان میتــوان چونوچ ـرا و پرس ـشهای بنیارسائیــل را حمــل بــر نبــو ِد
مواجه ـهی همدالنــه بــا رســول خــدا و کراهــت از ســازگاری و اطاعــت از ســخن حــق دانســت .اشــاره بــه
خشــیتالله در ادامـهی آیــه نیــز ،مؤیــد ایــن رابطـهی میــان پرسـشهای بنیارسائیلــی و تواضــع نداشــن در
برابــر حــق اســت (طباطبایــی ،بیتــا ،ج ،1ص  .)307عــاوه بــر ایــن ،چنانکــه از داســتانهای متعــدد قــرآن
 -1تکبر (غافـر ،)35 ،پیـروی از هـوای نفس (محمد)16 ،؛ دوسـتی دنیا (منافقون3 ،؛ نحل ،)108 ،گناه و پیامنشـکنی (اعـراف ،)100 ،لجاجت (هامن100 ،
و  101و یونـس )74 ،و اسـتهزاء (محمـد )16 ،مـواردی اسـت کـه قرآن به عنـوان عوامل مؤثر بر فرآیند طبع قلب بیان کرده اسـت.
ل خَائِ َنـ ٍة ِم ْن ُه ْم إِلَّ قَلِ ًیل
 -2فَب َِما نَق ِْضهِـ ْم ِمیثَاقَ ُهـ ْم لَ َع َّناهُـ ْم َو َج َعلْ َنـا قُلُوبَ ُهـ ْم ق َِاسـیَ ًة یُ َح ِّرفُو َن الْ َكلِ َم َع ْن َم َو ِاض ِع ِه َون َُسـوا َحظًّـا ِممَّ ُذكِّ ُروا ِب ِه َو َل ت َـ َز ُال تَطَّلِ ُع َع َ ٰ
اصف َْح إِ َّن اللَّ َه یُ ِح ُّب الْ ُم ْح ِسـ ِنی َن.
ِم ْن ُهـ ْم فَا ْع ُـف َع ْن ُه ْم َو ْ
ِـی كَال ِْح َجا َر ِة أَ ْو أَشَ ـ ُّد ق َْسـ َو ًة َوإِ َّن ِم َن ال ِْح َجـا َر ِة ل ََم یَتَ َف َّجـ ُر ِم ْن ُه الْ َنْ َهـا ُر َوإِ َّن ِم ْن َها ل ََم یَشَّ ـق َُّق فَیَ ْخ ُر ُج ِم ْن ُه ال َْما ُء َوإِ َّن
 -3ث ُـ َّم ق ََس ْ
ـت قُلُوبُكُـ ْم ِمـ ْن بَ ْع ِـد َٰذلِ َـك فَه َ
ِم ْن َهـا ل ََما یَ ْهبِـ ُط ِم ْن خَشْ ـیَ ِة اللَّ ِه َو َما اللَّـ ُه ِبغَا ِفلٍ َع َّما ت َ ْع َملُونَ.
مفهومشناسی تحولی نسبت عقل و قلب در تعالیم قرآن کریم
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دربــارهی احتجاجهــای بیمــورد بنیارسائیــل برمیآیــد ،میتــوان گفــت «ایــن قــوم در پذیرفــن توحیــد،
لجوجتریــن امتهــا بودنــد و بیشــر از هــر امتــى دیگــر ،بــا آن دشــمنى كردنــد» (هــان ،ص  315و .1)316
بــا توجــه بــه آنچــه در معنــای قســاوت قلــب گفتــه شــد ،معنــای لیــن و اخبــات قلــب نیــز روشــن
میگــردد .بــر ایــن اســاس ،قلــب لیــن و مخبــط قلبــی اســت کــه هنگامیکــه یــاد خــدا بــر او عــارض
میشــود ،حالــت خشــوع بــه او دســت میدهــد و هنــگام مواجهــه بــا حقیقــت و فرمــان خــدا ،همدالنــه
بــه آن گــوش ف ـرا میدهــد و بیشــرین ســازگاری را در پذیــرش حــق دارد (صفایــی حائــری 1381 ،ص .)48
هامنطــور کــه پیشتــر گفتــه شــد ،ایــن مرحلــه ،عالیتریــن مقــام نســبت میــان عقــل و قلــب اســت .در
ایــن مرحلــه ،مراتــب تعقــل چنــان شــدت پیــدا میکنــد کــه هم ـهی آثــار شــناختی ،عاطفــی و عملــی آن
آشــکا ر میشــود .ایــن مرحلــه ،از نســبت ســوم میــان عقــل و قلــب -یعنــی فعالیــت -حکایــت میکنــد کــه
ق میگــردد .البتــه هامنطــور کــه
در پــی آن ،شــناخت انســان منجــر بــه خشــوع و خضــوع در برابــر ح ـ 
پیشتــر هــم بیــان شــد ،رابط ـهی ســوم میــان عقــل و قلــب ،اعــم از دو رابط ـهی پیشــین اســت.
در جمعبنــدی نــکات پیشــین میتــوان گفــت کــه زیــغ و طبع/ختــم و قســاوت ،حــاالت مختلفــی
هســتند کــه درنتیج ـهی حالــت پیشــین و شــدت یافــن بیــاری قلــب بــر آن عــارض میشــوند .بــر اســاس
ایــن ،زیــغ کــه انح ـراف از حــق اســت ،در صــورت توبــه نکــردن ،بــه تکذیــب آیــات الهــی میانجامــد کــه
مســتوجب طبــع قلــب یعنــی ســلب توانایــی درک حقیقــت اســت .طبــع قلــب کــه ســبب محجــوب مانــدن
انســان از درک معــارف الهــی میشــود ،اندکانــدک ســبب میگــردد کــه قلــب ســخت شــود و حیثــت
عاطفــی خــودش را کــه خشــوع و تأثــر از ذکــر خــدا اســت ،از دســت بدهــد .نتیجـهی قســاوت قلــب ،گناهان
بزرگتــری ماننــد تحریــف آیــات خــدا و دروغ بســن بــر خداســت کــه تنهــا درصورتیکــه خشــوع و رقــت
قلــب از انســان گرفتهشــده باشــد ،دســت بــه آن خواهــد زد.
ایــن ســیر بــه نحــو دوری-صعــودی ،در منــودار حیــات قلــب نیــز متقابـاً قابــل تبییــن اســت .بــر اســاس
ایــن ،حالــت اطمینــان و تردیــد نداشــن در عمــل بــه شــناختها ،بیانگــر مرحلـهای از ســامت قلــب در وجه
عاطفــی آن (صــدر) اســت .ایــن اطمینــان ،زمینهســاز بــه وجــود آمــدن حالــت فتــح ب ـرای قلــب در وجــه
شــناختیاش (فــؤاد) میشــود کــه از آن بــه توانایــی درک و فهــم حقایــق تعبیــر شــده اســت .ادامـهی ایــن
رونــد بــه نحــو شــدیدتری ،دوبــاره وجــه عاطفــی قلــب را تحــت تأثیــر ق ـرار میدهــد کــه حاصــل آن ،بــه
وجــود آمــدن حالــت اخبــات در قلــب اســت .چنانکــه از روایــات برمیآیــد ،اخبــات عالیتریــن درجــه و
مقــام در نســبت بــا حــق مطلــق ،یعنــی خداونــد متعــال اســت.
درجمعبنــدی ایــن قســمت میتــوان گفــت کــه هامهنــگ بــودن اعــال ظاهــری بــا اعتقــادات و
باورهــای ذهنــی ،نشــاندهندهی قلبــی بــودن ایــن باورهاســت؛ امــا نکت ـهی بســیار مهــم اینکــه تعقــل،
 -1همنشـینی قسـاوت قلـب بـا ذکـر خـدا و خشـیت در برابـر او ،در ایـن آیـه و آیـات دیگـر ،مسـئلهی شـایان توجهـی اسـت؛ بهعنـوان منونـه ،در آیهی
رشیفـهی  43سـورهی مبارکـهی انعـام  ،اشـاره خداونـد بـه اثـر طبیعی ترضع و خشـوع امتهـا پس از مواجه شـدن با شـدائد و گرفتاریهاسـت؛ اما این
پرسـش کـه چگونـه ممکـن اسـت عـدهای در چنیـن موقعیتی ،حال تضرع پیدا نکنند ،با این پاسـخ همراه اسـت که قلب آنان قسـاوت پیدا کرده اسـت.
در آیـات رشیـف  22و  23سـورهی زمـر و  53سـورهی مبارکـهی حـج نیز ،عالوه بر همنشـینی مسـئلهی قسـاوت قلب بـا ذکر خدا ،به مسـئلهی نرمی دل
بهعنـوان سـویهی متضـاد قسـاوت قلـب ،تحـت عنـوان «تلین ...قلوبهـم الی ذکر اللـه» و «تخبت لـه قلوبهم» اشـاره میکند.
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عامــل وحدتدهنــدهی عواطــف و شــناختها و اعــال اســت؛ بهعبارتدیگــر ،تحــت تأثیــر فرآینــد تعقــل،
قلــب انســان در دایــرهی چرخشــی صعــودی ،مراتــب رشــد را بــاال خواهــد رفــت و بــه وحــدت قلبــی دســت
پیــدا خواهــد کــرد و همچنیــن تحــت تأثیــر فرآینــد جهــل ،انســان وضعیــت اولیــه -کــه تعبیــر بــه فطــرت
شــده  -را از دســت خواهــد و در مســیر عکــس ،رونــد چرخشــی نزولــی را طــی خواهــد کــرد و بــه تشــتت
و تکــر غیرتوحیــدی دســت مییابــد؛ زیـرا هامنطــور کــه در بخــش تحلیــل مفهــوم عقــل روشــن شــد ،ایــن
مفهــوم دال بــر ایجــاد و حفــظ «ربــط» میــان عواطــف ،شــناختها و عمــل اســت .بــر ایــن اســاس ،بــه
نظــر میرســد هــر یــک از مراتــب مــات و حیــات قلــب ،از نازلتریــن آن یعنــی قســاوت ،طبــع و زیــغ تــا
مرتبـهی اطمینــان و فتــح و اخبــات ،محصــول ســطوح متفاوتــی از عقالنیــت اســت؛ بهبیاندیگــر ،میتــوان
تناظــری اساســی میــان مراتــب حیــات قلــب بــا مراتــب عقالنیــت و مراتــب مــات قلــب بــا مراتــب جهــل در
نظــر گرفــت کــه در منــودار ذیــل نشــان دادهشــده اســت.
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نتیجه

انســان رشــدیافته بــر اســاس تعالیــم قرآنــی ،کســی اســت کــه بهــرهی بیشــری از حیــات و عوامــل
هســتیبخش دارد و از عوامــل هســتیزدا و عنــارص مــات دور باشــد .ایــن بهــرهی بیشــر ،متضمــن قــرب
بــه مبــدأ هســتی و حــی قیــوم اســت کــه از آن ،بــه مقــام توحیــد یــاد میشــود .مفهــوم قلــب و عقــل،
بهعنــوان دو مــورد از اصلیتریــن مفاهیــمانسانشــناختی قــرآن بررســی شــد .بــر ایــن اســاس ،حــاالت قلبــی
نشــاندهندهی مقــام و جایــگاه انســان در ســیر رشــد یــا بغــی او از منظــر قــرآن تلقــی میشــوند .چنانکــه
بیــان شــد ،حلقـهی مارپیچــی حیــات و مــات قلــب میتوانــد بــا توجــه بــه بهــرهای کــه انســان از عوامــل
هســتیبخش (ســامت) و عوامــل هســتیزدا (بیــاری) دارد ،موقعیتهــای بســیار فراوانــی را بـرای انســان
رقــم بزنــد .در ایــن نوشــتار بــا توجــه بــه وســع ،بــه برخــی از ایــن موقعیتهــای قلــب تحــت عنــوان زیــغ،
اطمینــان ،طبــع ،فتــح ،قســاوت و اخبــات اشــاره شــد .نکتـهی مهــم در ســیر حلقــوی نزولی-صعــودی قلــب،
نقــش محــوری عقالنیــت در هــر یــک از مراحــل اســت .بــر اســاس ایــن ،در پاســخ بــه نسبتشناســی مفهــوم
عقــل و قلــب در قــرآن کریــم ،ســه نظریــه بیــان و بررســی شــد .ایــن نســبتها بــا توجــه بــه مرکزیــت
«ربــط» در مفهومشناســی عقــل و مرکزیــت «وحــدت» در مفهومشناســی قلــب ،نشــاندهندهی آن اســت
درجــات متعالیتــر در حــاالت ،بیانگــر وحــدت شــدیدتری میــان باورهــا ،عواطــف و عمــل انســان اســت کــه
متضمــن ظهــور ســطح باالتــری از عقالنیــت اســت؛ بهعبارتدیگــر ،شــدت تعقــل بهمثابــه برقرارکننــدهی
«ربــط» شــدیدتر میــان باورهــای و واقعیــت از ســویی و انقیــاد عواطــف و عمــل در شــناختها از ســوی
دیگــر ،منجــر بــه ارتقــاء مرتبـهی قلــب خواهــد شــد .عــاوه بــر ایــن ،بههمپیوســتگی میــان حــاالت قلبــی
و مراتــب عقالنیــت در انــگارهی اســامی ،حاکــی از آن اســت کــه شــناخت و عمــل بــه شــناخت ،در انقیــاد
حــاالت عاطفــی انســان قـرار دارد.

156

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 5شماره 2

منابع

•آذربایجانـــی ،مســـعود؛ شـــجاعی ،محمدصـــادق؛ روانشناســـی در نهجالبالغـــه (مفاهیـــم و آموزههـــا)؛ قـــم،
پژوهشـــگاه حـــوزه و دانشـــگاه 1393 ،ش.
•آمدی؛ غررالحکم و دررالکلم ،قم ،مؤسسه انصاریان  1474ق.
•ابنفارس ،احمد؛ معجم مقاییس اللغه؛ قم ،مکتب االعالم االسالمی 1404 ،ق.
•باقـــری ،خـــرو؛ «انســـان بهمنزلـــه عامـــل ،بحثـــی تطبیقـــی دربـــارهی نقـــش پیشفرضهـــا در روانشناســـی»؛
روششناس ــی عل ــوم انس ــانی ،ش ــارهی  1375 ،9ش.
•----------؛ نگاهی دوباره به تربیت اسالمی؛ تهران ،مدرسه 1378 ،ش.
•----------؛ «مبان ــی متافیزیک ــی اندیش ــه اس ــامی بنیان ــی بــرای تکوی ــن نظریهه ــای روانش ــناختی»؛ دانش ــور
رفت ــار ،س ــال یازده ــم ،ش ــارهی  1383 ،7ش.
•----------؛ «هویـــت علـــم دینـــی :نگاهـــی معرفتشـــناختی بـــه نســـبت دیـــن بـــا علـــوم انســـانی»؛ وزارت
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی ،تهـــران ،ســـازمان چـــاپ و انتشـــارات 1387 ،ش.
•----------؛ و هم ــکاران؛ رویکرده ــای و روشه ــای پژوه ــش در فلس ــفه تعلی ــم و تربی ــت؛ تهــران ،پژوهش ــکده
مطالع ــات فرهنگ ــی و اجتامع ــی 1389 ،ش.
•ترمذی ،محمدعلی؛ بیان الفرق بین الصدر و القلب و الفؤاد و اللب؛ بیروت ،دار الکتب العلمیة 1428 ،ق.
•تهرانـــی ،مجتبـــی؛ رســـائل بندگـــی (رســـاله اول :دفـــر دل)/برگرفتـــه از درسهـــای آیتاللهالعظمـــی حاجآقـــا
مجتب ــی تهران ــی؛ تهــران ،موسس ــه پژوهش ــی فرهنگ ــی مصابی ــح اله ــدی 1392 ،ش.
•جوزو ،محمدعلی؛ مفهوم العقل و والقلب فی القرآن و سنه؛ بیروت ،دارالعلم للمالیین 1983 ،م.
•جیالن ــی؛ الفت ــح الربان ــی و الفی ــض الرحامن ــی؛ تحقی ــق احم ــد س ــایح و توفی ــق وهب ــه؛ قاه ــره ،مکتب ــه الثقاف ــه
الدینی ــه 1426 ،ق.
•دوالن ،آرجـــی؛ «هیجـــان ،شـــناخت ،رفتـــار»؛ ترجمـــهی ســـید وحیـــد رشیعـــت؛ تازههـــای علـــوم شـــناختی؛
شـــارهی  1381 ،13ش.
•راغب اصفهانی ،حسینبنمحمد؛ املفردات فی غریب الفاظ القرآن؛ بیروت ،الدار الشامیه 1412 ،ق.
•سیدرضی؛ نهجالبالغه؛ ترجمهی سید جعفر شهیدی ،تهران ،علمی و فرهنگی 1377 ،ش.
•رشتونی ،سعید؛ اقرب املوارد فی فصح العربیه و الشوارد؛ قم ،مکتب آیتالله مرعشی نجفی 1403 ،ق.
•صفایی حائری؛ اخبات؛ قم ،لیله القدر 1381 ،ش.
•طباطبایـــی ،ســـید محمدحســـین؛ تفســـیر املیـــزان؛ ترجمـــهی محمدباقـــر موســـوی همدانـــی؛ قـــم ،نرمافـــزار
جامعالتفاســـیر نـــور ،بیتـــا.
•طربسی ،علیبنحسن؛ مشکات االنوار فی غرر االخبار؛ نجف االرشف ،املکتب الحیدریه ،بیتا.
•علمالهدی ،جمیله؛ نظریهی اسالمی رشد انسان؛تهران ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی 1398 ،ش.
•فراهیدی ،خلیلبناحمد؛ کتاب العین؛ تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامری؛ قم ،موسسه دارالهجره 1409 ،ق.
•فعالی ،محمدتقی؛ «قلب»؛ قبسات ،شامرهی  1380 ،19ش.
•فعالی ،محمدتقی؛ معرفت شناسی در قرآن؛ قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1394 ،ش.
مفهومشناسی تحولی نسبت عقل و قلب در تعالیم قرآن کریم

157

•فیروزآبادی ،مجدالدین محمدبنیعقوب؛ القاموس املحیط؛ بیروت ،دار الکتب العلمیه 1415 ،ق.
•قرشی بنابی ،علیاکرب؛ قاموس قرآن؛ تهران ،دارالکتب االسالمیه 1371 ،ش.
•کرمان ــی ،س ــعید؛ «معنیشناس ــی عق ــل در ق ــرآن کری ــم (ب ــا تأکی ــد ب ــر نظری ــه حوزهه ــای معنای ــی)»؛ تهــران،
دانش ــگاه ام ــام ص ــادق علی ــه اس ــام 1391 ،ش.
•کشـــفی ،عبدالرســـول؛ اســـدی ،ســـیاوش؛ «جایـــگاه "دل" در معرفتشناســـی دینـــی پاســـکال»؛ فلســـفه دیـــن،
شـــارهی  1389 ،15ش.
•کلینی ،محمدیعقوب؛ اصول کافی؛ ترجمهی صادق حسنزاده؛ قم ،قائم آملحمد 1387 ،ش.
•مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراالنوار؛ بیروت ،موسسه الوفا 1403 ،ق.
•جوزو ،محمدعلی؛ مفهوم العقل و القلب فی القرآن و السنة؛ بیروت ،دارالعلم للمالیین 1983 ،م.
•مهد یزاده ،حسین؛ «درآمدی بر معناشناسی عقل در تعبیر دینی»؛ معرفت ،شامرهی  1382 ،74ش.
•میل ــر ،پاتریش ــیا؛ نظریهه ــای روانشناس ــی رش ــد (از کودک ــی ت ــا بزرگس ــالی)؛ ترجم ـهی پروی ــز رشیف ــی درآم ــدی
و محمدرض ــا ش ــاهی؛ ته ـران ،ارس ــباران 1391 ،ش.
•وجدان ــی ،فاطم ــه؛ «تییی ــن رابطــهی درون ــی می ــان عقالنی ــت و عاطف ــه و داللته ــای آن بــرای پ ــرورش تفک ــر
خ ــاق در آم ــوزش عال ــی»؛ نام ــه آم ــوزش عال ــی ،ش ــارهی .1391 ،19
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