
 گیریهای پیشگیری و راهقساوت قلب؛ علل شكل

 *فرحسين احسانيحجت االسالم والمسلمين 

 اشاره

اسهاس حهق مفریهدو     ها است، برها و زمین و هر منهه را در بین منخداوند همه مسمان

را بهه  « سهتیزی باطهل »و « گرایهی حهق »، خداوند 2همهنین با بوجه به میا، دیگر 1است.

بهترین صور،، در سرشت انسان نهادینه نمودو است و بمام احکام و دستورهای دینهی  

امها بها    3نیز هماهنگ با نظام بکوین و فطر، انسان، بر موور حق استوار گردیدو است؛

گردانند. دلیل این امر روی می« دین حق»ها از پذیرش بینیم که بیشتر انساناین حال، می

 چیست؟

برای دریافت پاسو این سؤال، باید دست نیاز به سوی، سرچشهمه حهق، یعنهی قهرمن و     

ممهوزد کهه   های وحیانی و روایی به مها مهی  بگشاییم. مموزو [مظهر بام من، اهل بیت

                                                           
ُپژوهشگ .*ُ

ُ«منُخَلَقْنَنُالسَّمنواتُِوَُالْأَررضَُوَُمنُبَيرنَُْمنُإِالَُّبِنلْحَق.»:3ُ.ُاحقنف،ُآيه1ُ

ُبه]خداوند[ُآسمن »:3ُتغنبن،ُآيهُُ.2 حقُآف يدُوُشمنُراُ]درُعنلمُجنين[ُتصوي ُك د؛ُتصوي ىُزيبنُوُهنُوُزمينُرا

ُ«]همه[ُبهُسوىُاوُاست.پيي ُوُس انجنمُدل

ُُ«وَُدينُِالْحَق.ُهُوَُالَّي ُأَررسَلَُرَسُولَهُُبِنلُْْدى»ُ:9.ُصف،ُآيه3ُ
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را باید در وجود خودمان بیابیم. باید به قل  خویش رجوع کنیم؛ زیرا  پاسو این پرسش

شهود؛ من  قل  باطنی و معنوی، همانند قل  جسمانی، گاهی سالم و گاهی مهریض مهی  

 گیرد.شود، از حق فاصله میگرا است و زمانی که مریض میزمان که سالم است، حق

شهناخت ایهن بوهث، مفههوم      این نوشتار در صدد من است که ضمن اشارو به ضرور،

 های پیشگیری و درمان من را بررسی نماید.قساو، قل ، علل بُروز من و نیز راو

 ضرورت شناخت قساوت قلب

های من، امری ضروری اسهت؛ زیهرا قله  بهاطنی     شناخت قساو، قل  و علل و نشانه 

و های اصلی شخرهیت مدمهی فهر   اگر خاصیت ذابی خود را از دست دهد، بمام استوانه

های دین او سست شدو و اخالق و انسانیت وی در سراشیبی سقوط قرار ریزد و پایهمی

گیرد؛ به دیگر بیان، قساو، قل ، نوعی بیماری روحی است که بهر اثهر گناههان بهه     می

وی نفاق، کفر و بکذی  میا، الههی  مید و در صور، عدم درمان، فرد را به سوجود می

 دهد.سوق می

بهرا  بنهدو،    1؛مَنُض  ِبَُعَبرد ُبِعُق وبَةٍُأَعرظَمَُمِنُْقَسروَةُِالْقَلْهبُِ»فرماید: می {امام مومد باقر

کسهی کهه بهه     2؛مَنُْقَسَنُقَلْبُهُُبَعُدَُمِنُْرَبه»؛ زیرا «بر از قساو، قل  نیستمجازابى بزرد

مُِمِنُْأَعرظَُه»نیز فرمود:  {امیر مؤمنان« گردد.قساو، دچار شود، از رحمت خدا دور می

ُالْقَسَنوَة مری، دوری از « رحمى اسهت. دلى و بىها، سنگبرین بدبختىاز بزرد 3؛الشَّقَنوَةِ

   ای جز شقاو، و بدبختی ندارد.خدا، نتیجه

، همانند سهرطان، از یهک نقطهه و کهم شهروع      «دلیسنگ»نکته قابل بوجه این است که 

 یابد.بدریج گسترش میبه های منشود و اگر زود به فکر درمان من نباشیم، ریشهمی

                                                           
ُ.296ُُق،ُص1404ُمؤسسهُنش ُاسالمي،ُ:حسنُبنُشعبه،ُتحفُالعقول،ُقمالح اني،ُ.1ُ

ُ .199ُ،ُص3ُجُش،1365،ُةالكتبُاالسالميُدار:ُكنفي،ُتْ ا الُمحمدُبنُيعقوب،ُكليني،.2ُ

ُ .167ُش،ُص1366عالمُاالسالمي،ُمكتبُاألُ:،ُغ رُالحكم،ُقمدعبدالواحدُبنُمحمتميمي،ُُ.3
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 مفهوم سالمت و قساوت قلب

کند، در معارف قرمنهی، مرکهز   بعبیر می 2«قل  سلیم»از من به  1قل  سالم که قرمن کریم

اصههلی عقیههدو و موههور معنویهها، و کههانون عواطههف انسههانی اسههت. از ایههن رو، همههه 

ت، برخاسهته از  های روحی، مانند عاطفه و بیداری وجدان و سایر نمادهای مدمیخرلت

 فرماید:می {قل  است. امام رضا

نُفِيُدِينُِاللَّههُُِأَ َُّلِلَّهُِفِيُعِبَندِ ُِآنِيَةًُوَُهُوَُالْقَلْبُُفَأَحَبَْْنُإِلَيرهُِأَصرفَنهَنُوَُأَصرلَبَُْنُوَُأَرَقَُّْنُأَصرلَبَُْ»

هاایی  خدازند در میان بنادگان خاود فار     ؛3وَُأَصرفَنهَنُمِنَُاليُّن وبُِوَُأَرَقَُّْنُعَلَىُالْإِخْوَا ِ

ترین ، صا ها نزد خداترین[ قلبترین ]ز سالمدارد ز آن، قلب آنان است. پس محبوب

تارین  ها در راه خدا، ز صاا  ترین آنها است. سختآمیزترین آنترین ز رقتز سخت

 « ها برای برادران دینی.آمیزترین آنها از گناهان، ز رقتآن

، 7، مطبهوع 6، غافهل 5، ناپها  4  ناسالم و بیمار که قهرمن از من بهه قله  مهریض    اما قلو

کند، قلبی است کهه گرفتهار   یاد می 11و قل  متکبر و جبار 10، در غالف9، مقفول8مختوم

، ، سهختی و نفهوذ ناپهذیری   و کوردلی شدو است. قساو، به معنای خشهونت « قساو،»

                                                           
ُ .84ُصنفنت،ُآيهُ؛89.ُشع اء،ُآيه1ُ

گويند.ُ)كليني،ُالكنفي،ُ.ُبهُقلبيُكهُازُه ُگونهُش ک،ُكف ،ُنفنقُوُآلودگيُبهُفسندُوُگنن ُسنلمُبنشد،ُقلبُسليمُمي2

ُ(16،ُص2ُپيشين،ُجُ

ُ .381ُق،ُص1406،ُ{المؤتم ُلالمنمُال ضنُ،{،ُُفقهُال ضن{نمُرضن.ُمنسوبُبهُام3

ُ .52آيهُُمنئد ،ُ؛10بق  ،ُآيهُُ.4

ُ .41.ُمنئد ،ُآيه5ُ

ُ .28.ُكْف،ُآيه6ُ

ُ .16آيهُُمحمد،ُ؛74آيهُُيونس،ُ؛10.ُاع اف،آيه7ُ

ُالکُوُمُْ ُشد ُوُدليلُكث تُگنن ،هنييُكهُبهُمختومُوُمطبوع:ُقلب.23ُ،ُآيهُجنثيهُ؛46،ُآيهُانعنمُ؛7،ُآيهُ.ُبق  8

ُُ.پيي ُنبنشندهدايت

ُ تُاست.شد ُوُغي ُقنبلُهدايبهُمعنن ُقفلُ،مقفول.24ُ،ُآيهُمحمدُ.9

ُ .155،ُآيهُنسنءُ؛88.ُبق  ،ُآيه10ُ

ُ .35.ُغنف ،ُآيه11ُ
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« قاسهی »شهن مثهل سهنگ خهارا،     ههای خ رحمی است. عر ، بهه سهنگ  دلی و بیسنگ

 1«قلهو  قاسهیه  »شهوند،  هایی که بسهلیم حهق نمهی   گوید. در معارف اسالمی، به دلمی

ههای جوشهان مههر و موبهت، نهوع دوسهتی، احسهاس        گویند و شخری که چشهمه می

 شود.نامیدو می« قسی القل »پذیری از خانه دل وی رخت بر بسته، مسؤلیت و حق

 فرماید:گونه بازگو میاین ها را قرمنثمرو بفاو، دل

اش را برا  پذیرش اسالم گشادو ساخته و بر فراز مرکبى از نهور  میا کسى که خدا سینه»

شهان راو نیافتهه؟[ وا    الهى قرار گرفته ]همهون کوردالنی است که نور هدایت به قله  

 2.«ها در گمراهى مشکار  هستندبر منان که در برابر ذکر خدا قساو، قل  دارند! من

 گیری قساوت قلبعوامل شکل

هها نیهز در مجهاور،    زند، دلهمهنان که اگر مهن در مجاور، م  قرار گیرد، زنگ می

گردد، گیرند. عواملی که باعث زنگار و قساو، قل  میبرخی عوامل، زنگار به خود می

 کنیم:ها اشارو میزیاد است. در ادامه، به برخی از من

 . گناه1

معرفهت و ایمهان و   »بواند سیر صعودی داشته باشهد و بها   گونه که میقل  انسان همان 

يهنُُ»، مشهمول خطها    برسد و در جوار قر  الهی« سکینه و اطمینان»به مقام « ذکر خدا

ُالْمُطْمَئِنَّة  قرار گیرد، ممکن اسهت بهه واسهطه گنهاو و غفلهت، سهیر نزولهی        « أَيَّت َْنُالنَّفْسُ

فرمایهد:  که میگیرد؛ چناننخست در جایگاو حیوان قرار میبپیماید؛ البته در سیر نزولی، 

مَثَل ههُُكَمَثَهلُُُِ»فرمایهد:  و یها مهی   4«كَأَنَُّْمرُحُمُه ٌُمُسرهتَنْفِ َةُُ»، یا فرمودو: 3«إِ ُْهُمرُإِالَُّكَنلْأَنْعنمِ»

بدیهی است که اگر چنین کسی بوبه نکند و راو گناو را ادامهه دههد، از حیهوان     5«.الْكَلْب

                                                           
ُ .43،ُآيهُانعنمُ؛74،ُآيهُبق  ُ؛13.ُمنئد ،ُآيه1ُ

ُ .1ُ،ُآيهمنئد ُ.2

ُ «اند.آنن ُفقطُهمننندُچْنرپنين »:44ُف قن ،ُآيهُ.3ُ

ُ «اند.گويى،ُگورخ انىُرميد »:50ُمدث ،ُآيهُُ.4

ُ«مَثَلُاو،ُهمچو ُسگُ]هنر[ُاست.»:176ُاع اف،ُآيهُُ.5
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اگر همهنان راو گناو و سرکشی را ادامه دهد،  1«بلُْهُمرُأَضَلُُّسَبيال.»شود: بر میم پسته

 2«فَِْهيَُكَنلْحِجهنرَة.ُُ»رسهد:  کند و به سر حدّ سنگ و جماد مهی یک پله دیگر نیز بنزل می

 3«أَورُأَشَهدُْقَسرهوَة.ُُ»کنهد:  بهر مهی  بداوم غفلت از خدا، در نهایت، قل  را از سنگ سخت

دوانهد  چنان درخت قساو، در وجود شخص گنهکار ریشه مهی نجام، بر اثر گناو، منسرا

، یعنی مردگان قرار 4«مَنُْفِيُالْق بُور»کند و در نتیجه، در زمرو که او را از هستی ساقط می

بینهیم  اگر می 5«فَإِنَّكَُالُت سرمِعُُالْمَورتى.»شود: خطا  می ,گیرد. از این رو، به پیامبرمی

، علهتش کثهر،   بأثیر استهای مشفقانه، در برخی افراد بیو، میا، قرمن و نریوتبال

و روایا، بسیاری، ایهن حقیقهت بیهان شهدو اسهت. امیهر        6که در میا،گناو است؛ چنان

لِكَثْه َةُُِمَنُجَفَّتُِالدْمُوعُُإِلَّنُلِقَسروَةُِالْق ل وبُِوَُمَهنُقَسَهتُِالْق ل هوبُُإِلَّهنُُُُُ»فرماید: می {مؤمنان

هها  ها، و دلگردد، مگر به جهت سخت شدن قل های چشم خشک نمیاشک 7؛اليُّن وب

 «کنند، مگر به دلیل زیادی گناهان.قساو، پیدا نمی

 . غفلت از ياد خدا2

گیرد؛ یکی، الهامها، رحمهانی   قل  انسان بوت بأثیر دوگونه الهاما، و القائا، قرار می

هها  عبهاد، و اطاعهت پروردگهار، بوسهط فرشهتگان بهر دل      است که از طریق یاد خهدا،  

گهردد و دیگهری،   نشیند و باعث نرمی و رقیت قله  و فزونهی فههم و برهیر، مهی     می

ویههو  القائا، شیطانی و هوای نفس است که سب  غفلت از یاد خدا و بر  عبادا،، بهه 

امام مومهد  ، زوال مرامش خاطر و کوردلی و قساو، قل  است. گردد ومثار مننماز می

کهه  از غفلت بپرهیز؛ چهه من  8؛إِيَّنکَُوَُالْغَفْلَةَُفَفِيَْنُتَك و  ُقَسَنوَة ُالْقَلْبِ»فرماید: می {باقر

 « به دنبال دارد. دلیغفلت، قساو، و سنگ

                                                           
ُ «ت ُازُچْنرپنين ُهستند.بلكهُآنن ُگم ا »:44ُف قن ،ُآيهُُ.1
ُ .74ُ،ُآيهبق  ُ.2
ُ  .74ُ،ُآيههمن .3ُ
ُ .22ُ.ُفنط ،ُآيه4
ُ«توانىُصداىُخودُراُبهُگوشُم دگن ُب سننى.توُنمى»:52ُروم،ُآيهُُ.5
ُ .16حديد،ُآيهُُ؛43،ُآيهُانعنمُ؛74،ُآيهُ.ُازُجمله:ُبق  6
ُ .81ُ،ُص1ُالداور ،ُجُمكتبةُ:ع،ُقمئعللُالش اُمحمدُبنُعلي،ُ،.ُصدوق7

ُ .284ُصُپيشين،ُتحفُالعقول،الح اني،ُ.8ُ
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ای موسهی! هرگهز بهه    »فرمود:  {فرماید: خداوند به حار، موسیمی {امام صادق

فزونی مال و ثرو،، دل خوش مکن و در هیچ حال، از ذکر و یاد من غافل مباش؛ زیهرا  

برد و بر  ذکر من، سب  قسهاو،  ، گناهان را از یاد و خاطر انسان میمال و ثرو، زیاد

 1«گردد.قل  می

 خواري. حرام3

، بکهذی  میها،   استجابت دعاها ، عدمخواری، سب  ضعف ایمان، عدم قبولی نمازحرام

وَُالُ»کنهد:  گردد. از این رو، قرمن از خوردن مال باطل نهی مهی الهی و قساو، قل  می

 «و اموال یکدیگر را به باطل در میان خود نخورید. 2؛تَأْك ل واُأَمروالَك مرُبَيرنَك مرُبِنلْبنطِل

گونه برهرف غیهر شهرعی و    خواری، بنها خوردن و مشامیدن نیست؛ بلکه هر البته حرام

خواری، من است که سهب   شود. بدبرین نوع حرامغیر قانونی  در مال مردم را شامل می

الهيُّن وبُُك لَُّْهنُشَهدِيدَةٌُوَُُُُ»فرمایهد:  مهی  {فزونی گوشت و خون گردد. امام مومد بهاقر 

ر که نافرمانى خدا است، کیفهر و  همه گناهان ]از من نظ 3؛أَشَدْهَنُمَنُنَبَتَُعَلَيرهُِاللَّحرمُُوَُالدَّمُ

ها، گناهانى است که بر اثهر من، گوشهت   برین منها[ سخت است؛ ولى سختعقوبت من

 «و خون بروید.

ها از بهشت دورند؛ زیرا بهشت، جای پاکان است و ناپاکان، طعمه خواران، فرسنگحرام

نبَُجَسَهدُ ُُوَُإِذَاُخَبُهثَُالْقَلْهبُُُُُذَاُطَنبَُقَلْبُُالْمَ ْءُِطَ»فرماید: می ,اند. رسول اکرمجهنم

شود و هر گهاو  هر گاو دل و درون مدمى پا  گردید، جسمش نیز پا  مى 4؛خَبُثَُالْجَسَدُ

 « شود.دل ناپا  شد، جسم هم ناپا  مى

هایش را به سهوی  شخری را دید که دست {در روایت ممدو است که حار، موسی

ای موسی! من شخص ههر  »کند. وحی شد که: میمسمان بلند کردو و سخت گریه و دعا 

                                                           
ُ .39ُصُ،1جق،1403ُالنش ُاإلسالمي،ُقم:ُمؤسسةُالخصنل،ُُمحمدُبنُعلي،ُصدوق،ُ.1

ُ .188،ُآيهُ.ُبق  2

ُ .268ُ،ُص2ُجُپيشين،ُ،،ُالكنفي.ُكليني3

ُ .31ُ،ُص1ُجُپيشين،ُ،،ُالخصنل.ُصدوق4
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، مهال حهرام   شود؛ زیرا در شکم و نطفهه و خانهه او  قدر دعا کند، دعایش مستجا  نمی

 1«وجود دارد.

بر شدن مثار مال حرام در زندگی و وجود انسان، به دو نمونه ذیهل بوجهه   جهت روشن

 کنید:

 :ـ نمونه اوّل

مند بود که ریاسهت دسهتگاو قاهایی و مسهئولیت     عالقهشد، خلیفه عباسی )مهدی(، به

بعلیم و بربیت خروصی فرزندان خود را به شریک بن عبداهلل که در علهم و فقاههت و   

رفهت و بهه زنهدگی مزاد و    زیهر بهار نمهی   « شهریک »بقوا معروف بود، واگذار کند؛ ولی 

 ای که داشت، قانع بود.فقیرانه

باید امروز یکی از ایهن سهه کهار را قبهول     »ر کرد که روزی خلیفه او را طلبید و به او ام

دار منر  قاا شوی، یا کار بعلیم و بربیت فرزنهدان مهرا قبهول کنهی، یها      کنی: یا عهدو

شریک با خود فکری کرد و گفت: حاال که اجبار اسهت  که ناهار را امروز با ما باشی. من

مشپزخانه دستور داد کهه امهروز    النئوپذیرم. خلیفه به مسسُفرو شدن را می، همو ناچارم

و شهریک سهر    دبهیه کنید. غذاهای رنگارنگ ممادو ش «شریک»لذیذبرین غذاها را برای 

سفرو نشست. او که با من روز چنین غهذایی نخهوردو و ندیهدو بهود، بها اشهتهای کامهل        

مهسته به خلیفه گفت: به خدا قسم! دیگر ایهن مهرد روی رسهتگاری را     ،خورد. شخری

دار بعلهیم فرزنهدان خلیفهه شهد و ههم      دید. طولی نکشید که شریک هم عههدو نخواهد 

مزد بگیر حکومت عباسی شد. روزی بها   ،رسمیطور منر  قااو، را قبول کرد و به 

مترّدی پرداخت حقوق حرفش شد. مترّدی بهه او گفهت: بهو کهه گنهدم نها  بهه مها         

دم بهتهر بهه شهما    کنهی! شهریک گفهت: چیهزی از گنه     ای، این قدر سماجت مینفروخته

 2ام!خود را فروختهو ایمان من همه دین  ؛امفروخته

                                                           
ُ .24ُق،ُص1407،ُأمنمُالمْدياإلُمدرسةُ:الدين،ُالدعوات،ُقمقطبرواند ،ُُ.1

ُ .123ُ،ُص2ُالفك ،ُجُدارُ:مسعود ،ُم وجُاليهب،ُبي وتُ.2
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 :ـ نمونه دوم

، را مواصرو کهرد و ممهادو حملهه شهد     {هنگامی که لشکر عمر سعد، سپاو امام حسین

ا منهان  ای به امام در برابر دشمنان ایستاد و از منان خواست که ساکت شوند با چند جمله

ت وای بهر شهما! چهرا سهاک    »ند. امام به منان فرمهود:  ها ساکت نشدصوبت کند؛ ولی من

ر کهنم؛ هه  هایم را بشنوید؟ من شما را به راو رشد و کمال دعو، مهی شوید با حرفنمی

 گهردد و ههر کهه نافرمهانی کنهد،     مند میکس از من اطاعت کند، هدایت یافته و سعاد،

 دهیهد؛ بهرای  مهی ههایم ن کنید و گوش به حرفهال  شود؛ ولی شما از من نافرمانی می

 اینکه شکمهای شما از مال حرام پُر شدو و بر دلهای شما مُهر شقاو، خوردو است.«1 

 خواهی. دنیاطلبی و زياده4

 {کهه امهام صهادق   خواهى و دنیاطلبی است؛ چهه من یکى از عوامل میرانندو دل، فزون

امیهر  « سرچشمه همهه گناههان اسهت.   دوستی دنیا،  2؛رَأْسُُك لُِّخَطِيئَةٍُحُبُْالدْنْيَن»فرمود: 

ُلِلدِّينُِمَقْسَنةٌُلِلْقَلْبِ»فرماید: مى {مؤمنان ُالْمَنلُِمَفْسَدَةٌ فراوانى مال، مایهه ببهاو    3؛إِ َُّكَثْ َةَ

 «  ها است.شدن دین و سخت شدن دل

که همیشه پیش از نماز بهه در خانهه    ,فرمود: یکی از اصوا  رسول اللَّه {امام باقر

، مردی مؤمن، رفت با جهت اقامه نماز به جماعت با هم به مسجد بروندمن حار، می

همیشه نگران وضع دردمندانه وی بهود   ,بود. پیامبر اکرم« سعد»ولی بسیار فقیر به نام 

نتظهار بهه درازا   سازم. این انیاز مىفرمود: ا  سعد! اگر چیز  به من برسد، بو را بىو مى

شد. خدا  سبوان، بهرای رفهع انهدوو    بر میهر روز فزون ,کشید و اندوو رسول خدا

 ، جبرئیل را با دو درهم پول به زمین فرستاد.  ,پیامبر

داند. میها دوسهت دار  او   جبرئیل گفت: ا  مومد! خداوند غم بو را نسبت به سعد می

، این دو درهم را بگیر و به او عطا کن نیاز ساز ؟ فرمود: مر . جبرئیل گفت: پسرا بى

دو درهم را از جبرئیل گرفت و برا  نماز ظهر  ,و بگو با من بجار، کند. رسول خدا

                                                           
ُ .8صُُ،45جُُق،1404ُ،الوفنءُةمؤسسُ:نوار،ُبي وتبحنرُاألُمحمدبنق ،ُ.ُمجلسي،1

ُ .315ُ،ُص2ُجپيشين،ُكنفي،ُال.ُكليني،2ُ

ُ .199صُُپيشين،ُتحفُالعقول،الح اني،ُُ.3
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بیرون رفت. دید سعد مانند هر روز، جلوی در خانه منتظر ممدن او است. خطا  بهه او  

کنهون  بها  دانی؟ سعد پاسو داد: به خدا سوگند کهه فرمود: ا  سعد! میا بجار، کردن می

فرمود: این دو درهم را بگیهر   ,ام با با من بجار، کنم. رسول خدامال و ثروبى نداشته

 و با من بجار، کن و امید گشایش روز  از خدا  داشته باش.

. او ههر روز در  سعد من دو درهم را گرفت و پس از نماز ظهر، بهه بجهار، رو  مورد  

بدریج دنیا بهه سهعد   پرداخت. بهجار، مىکرد و به بکنار مسجد، بساط خود را پهن می

رو  مورد و وضع مالی او خو  شد؛ ولی وضع دینی و معنوی وی بغییر کرد و خرا  

به او فرمود: ا  سعد! دنیا بو را از اقامه نماز به جماعت بهاز   ,شد. روزی رسول خدا

؛ گاهی شودداشته است! سعد گفت: چه کنم؟ اگر بساط خود را رها کنم، مالم ضایع مى

ام کهه بایهد بهروم    ام یا از کسی جنسى خریهدو ام، پولش را نگرفتهبه یکی چیزی فروخته

 رسم.بهایش را بپردازم. دیگر به نماز اوّل وقت نمی

بیشهتر از گذشهته شهود.     ,وضعیت جدید سعد، باعث شد که غم و اندوو رسول خدا

به سعد مگهاو اسهت.    گفت: ا  مومّد! خداوند از ناراحتی شما نسبت {روزی جبرئیل

بر است؟ حار، فرمود:حال اوّلش بهتر بود؛ چون در کدام وضع سعد برا  بو موبو 

 من حالت، دین و مخربش خو  بود؛ هر چند از دنیای زودگذر چیزی نداشت.

عر  کرد: پس به سعد بگو: من دو درهمى را که بهه   ,به حار، {گاو جبرئیلمن

خواهى دو درهمهى  به سعد فرمود: ا  سعد! میا نمى ,برام، به من برگردان. پیامبو دادو

بپهردازم.  ام، به من برگردانى؟ سعد گفت: مر ، حاضرم دویسهت درههم   را که به بو دادو

خواهم. سعد من دو درههم را برگردانهد؛ امها از من    فرمود: من فقط همان دو درهم را مى

د، از دستش رفت و به همهان  روز به بعد، دنیا به سعد پشت کرد و هر چه جمع کردو بو

 1حالت قبلى برگشت.

 خواري. شراب5

گهردد کهه نخسهتین من،    خوار به پنج بال گرفتار مهی ، شرا ,مطابق سخن رسول خدا

 قساو، قل  است؛ من حار، فرمود:
                                                           

ُ .312ُ،ُص5ُجُپيشين،كنفي،ُال.ُكليني،1ُ
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خوار را به پنج چیز گرفتار سازد: اگر بار اوّلش باشد، بهه قسهاو، قله     خداوند شرا »

، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و همهه فرشهتگان از او   ر دومش باشدشود. اگر بامبتال می

، همهه پیغمبهران و امامهان نیهز از او بیهزار و متنفهر       شوند. اگر بار سوم بخهورد متنفر می

شود و رحمهت خهود را   گردند. در نوبت چهارم، خداوند بلندمرببه نیز از او متنفر میمی

و امّها کسهانى   "شهود:  امد، مشمول این میه شریفه میدارد و اگر بار پنجم بیاشاز او برمی

ها مبهش اسهت. ههر زمهان بخواهنهد از من خهارج       ، جایگاو همیشگى منکه فاسق شدند

گرداننهد و بهه منهان گفتهه     ها را بهه من بهازمى  بوانند؛ چون مأموران الهی[ منشوند، ]نمی

 1«"کردید.شود: بهشید عذا  مبشى را که انکار مىمى

فرمایهد:  هها شهمردو و مهی   هها و خباثهت  کلید همه شرار، گساری رامی {صادقامام 

پرست خورد، همانند بتشرا ، کلید هر شری و بدی است و کسی که پیوسته شرا  می»

خوار، منکر وحی و قرمن کریم است؛ و شرا  است. قطعاً شرا ، ریشه هر گناهی است

دانسهت و بهه من نزدیهک    من را حهرام مهی  داشت، حهرام  زیرا اگر کتا  خدا را باور می

   2«شد.نمی

 . پُرخوري6

که قل  را مسموم و سهب   از پُرخوری دور  گزینید؛ چه من»فرماید: می ,پیامبر اکرم

کنهد و گهوش دل را از شهنیدن    ها را در طاعت خدا کُند مهى شود و اندامقساو، من می

لَهنُت مِيت هواُالْق ل هوبَُبِكَثْه َةُِالطَّعَهنمُوَُُُُُُ»فرمایهد:  و در کالم دیگهر مهی   3«دارد.موعظه باز مى

 «  با خوردن م  و غذا  فراوان، دل را نمیرانید. 4؛الشَّ َاب

لقمان حکیم به فرزندش گفت: ای فرزند! هیچ وقت معدو خود را با م  و غذا پُر مکن؛ 

و شهود  خوابهد و حکمهت و دانهایی الل مهی    که وقتی معدو پُر شود، قوو فکر میچه این

   5«ایستد.اعاا و جوار ، از عباد، باز می

                                                           
ُ .24ُصُپيشين،راوند ،ُالدعوات،ُُ.1
ُ.403،ُص6ُُجُپيشين،ُ،كنفيال.ُكليني،2ُ
ُ .313ُق،ُص1407سالمي،ُالكتنبُاإلُدارُ:الداعي،ُقمُبنُفْد،ُعدةُاحمدُحلي،ُ.3
ُ .457ُ،ُص2ُال ضي،ُجُدارُ:محمدُبنُالحسن،ُروضةُالواعظين،ُقمالفتنل،ُ.4ُ
ُ .235ُانتشنراتُامينُوُرشيد ،ُصُ:،ُتْ ا ةمالُاحمد،ُمع اجُالسعندن اقي،ُ.5ُ



 

 

 

 
   343  گيري هاي پيشگيري و راهقساوت قلب؛ علل شكل

 

 1؛الْمَعِدَة ُبَيرتُُالْأَدروَاءُِوَُالْحِمريَة ُرَأْسُُالدَّوَاءُِلَهنُصِهحَّةَُمَهعَُالهنََّْمُُُُِ»فرماید: می {امیر مؤمنان

درستى، با پرخهور   معدو، خانه همه دردها است و پرهیز، سرممد همه داروها است. بن

 « شود.جمع نمی

« بخوریهد و بیاشهامید و اسهراف نکنیهد.     2؛ك ل واُوَُاشْ َبُواُوَُالُت سر ِف وا»فرماید: کریم می قرمن

رسد، اما امروزو دانشمندان به این نتیجه اگرچه مفهوم این میه شریفه بسیار سادو به نظر مى

هها، غهذاها  اضهافى اسهت کهه بهه صهور،        اند که سرچشمه بسهیار  از بیمهاری  رسیدو

است بهرا  قله    ماند. این مواد اضافى، هم بار سنگینى نشدو در بدن انسان باقى مىجذ 

ها. عامهل  ها و بیماریا  است برا  انواع عفونتها  بدن، و هم منبع ممادوو سایر دستگاو

« پُرخهور  »رو  در بغذیهه و بهه اصهطال     اصلى بشکیل این مواد مزاحم، اسراف و زیادو

 3است و راهى برا  جلوگیر  از من، جز رعایت اعتدال در غذا نیست.

. روز  این پزشک ید پزشک مخروصی به نام بختیشوع داشتهارون الرشنقل شدو که 

مسیوی، به یکى از دانشمندان اسالمى به نام على بن حسین واقد گفهت: مهن در کتها     

مسمانى شما چیز  از علم پزشکی نیافتم؛ در حالى که دانش مفید برای بشر، یکی علهم  

دسهتورهای پزشهکی    ادیان است و دیگری علم پزشکی. او در پاسو گفت: خداوند همه

بخوریهد و بیاشهامید و    ؛ك ل هواُوَُاشْه َبُواُوَُالُت سره ِف واُُُ»را در این میه شریفه موردو اسهت:  

معدو، : »نیز بمام پزشکی را در این جمله خالصه کردو است ,پیامبر ما« اسراف نکنید.

ت را ها است و امسا  و پرهیز، سرممد همه داروها است و منهه بهدن خانه همه بیماری

درسهتی، بها   ا  )عادا، صویح و مناس (، من را از او دریغ مهدار. بهن  به من عاد، دادو

پزشک مسیوى وقتی این سخن را شنید، گفت: قرمن و پیهامبر  « شود.پُرخوری جمع نمی

 4«اند.شما، از علم پزشکى چیزی برا  جالینوس باقى نگذاشته

                                                           
ُ .77ُصُپيشين،.ُراوند ،ُالدعوات،1ُ

ُ .31ُ،ُآيه.ُاع اف2

ُ.153ُ،ُص6ُ،ُجش1371،ُةسالميالكتبُاإلُدارُ:،ُتْ ا ،ُتفسي ُنمونهننص مكنرمُشي از ،ُ.3ُ

)بنُاندكيُوي ايشُ .638ُ،ُص4ُش،ُج1372انتشنراتُننص ُخس و،ُُ:تْ ا ُمجمعُالبين ،ُفضلُبنُحسن،طب سي،ُ.4ُ

ُوُتص فُدرُعبنرت(
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 . سرگرم شدن به كارهاي بیهوده7

باشد و مدمی را از یاد خدا غافل کند، « لهو» اری و چیزی که از مرادیق اشتغال به هر ک

فَإِ َُّالْمَلَهنهِيَُت هورِث ُقَسَهنوَةَُُُُ»فرماید: می {گردد. امام صادقدلی و نفاق میسب  سنگ

ُالنِّفَنق گهوش  « گردد.دلی و نفاق میپس، قطعاً کارهای لهو، سب  سنگ 1؛الْقَلْبُِوَُت ورِث 

حرفی یا موازی و یا سرگرم شدن به هر چیزی که انسان را از یاد خدا غافهل   دادن به هر

لهو، به معنا  ههر  »فرماید: می شود. عالمه طباطباییشمردو می« لهو»، از مرادیق کند

بهر از من اسهت( بهاز بهدارد و لههو      چیز  است که مدمى را از مهمش )از کاری که مهم

ز حق منررف نمودو و به خهود مشهغول سهازد؛    الودیث، من سخنى است که مدمى را ا

کشهاند، و یها از   هایى که مدمى را به فسهاد و فجهور مهى   مانند حکایا، خرافى و داستان

 2«قبیل: سرگرمى به شعر و موسیقى و مزمار و سایر مال، لهو.

 گیری یا درمان قساوت قلبهای پیشراه

ری یها درمهان زنگهار قله  و     گیه های بسیاری بهرای پهیش  در قرمن کریم و روایا،، راو

 شود:ها اشارو مییابی به نورانیت مطر  شدو است. در ذیل، به برخی از این راودست

 . معرفت به خدا و تقواي الهی1

لَهنُُ»فرمایهد:  مهی  {که امام مومد بهاقر هیچ سالمتی، همانند سالمتی قل  نیست؛ چنان

که گوهر اصیل هویت انسهان اسهت و از لوهاظ    قل ، به دلیل من 3«سَلَنمَةَُكَسَلَنمَةُِالْقَلْب.

مفریهدو  « فطهر، بقهوا  »و از جهت گرایش، بر مبنای « فطر، بوحیدی»بینش، بر اساس 

، مکنهدو از رقیهت و   شدو، بنها در سایه معرفت و بقوای الهی، سالم، لطیف، مهربان، پها  

 ماند.  عواطف انسانی می

                                                           
ُ .356ُ،ُص73جُُپيشين،ُنوار،األُبحنرُ.ُمجلسي،1

ُش،1374دفت ُانتشنراتُجنمعهُمدرسين،ُ:ُقمُسيدُمحمدُبنق موسو ،ُت جمه:ُالميزا ،سيدُمحمدحسين،ُُطبنطبنيي،ُ.2

ُ .314ُصُ،16ُج

ُ .286ُصُپيشين،ُتحفُالعقول،ُ.ُالح اني،3
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 . ذكر و ياد خدا2

تَعَ َّضرُلِ ِقَّةُِالْقَلْبُِبِكَثْ َةُِاليِّكْ ُِفِيُالْخَلَوَاتُِوَُاسرتَجرلِبرُن هورَُُ»فرماید: می {باقر امام مومد

 وجهو جستدلى را با یاد بسیار خدا در خلو، و بنهایى، رقیت و نرم 1؛الْقَلْبُِبِدَوَامُِالْحُزْ ِ

« ویش را نهورانی کهن.  کن و با اندوو طوالنی ]در مورد خطاها و گناههان خهود[، دل خه   

ههای خهود را   دهد که چرا با ذکهر خهدا دل  قرمن کریم، مؤمنان را مورد سرزنش قرار می

میا وقت من نرسهیدو اسهت کهه    »سازید: دهید و از قساو، دور نمیجال و نورانیت نمی

ها  مؤمنان در برابر ذکر خدا و منهه از حق نازل کردو است، خاشع گردد؟ و ماننهد  دل

ها کتا  مسمانى دادو شد. سهپس، زمهانى طهوالنى بهر     اشند که در گذشته به منکسانى نب

 2«ها گنهکارند.شان قساو، پیدا کرد و بسیار  از منهایمنان گذشت و قل 

 . خدمت به فقرا3

دلی، خدمت به فقرا و موبت و نوازش کردن یتیمان اسهت.  های درمان سنگیکی از راو

قساو، قل  خود شکایت کرد. حار، بهه   از ,روزی مرد  خدمت حار، رسول

هرگاو خواسهتى   3؛إِذَاُأَرَدرتَُأَ ُْيَلِينَُقَلْبُكَُفَأَطْعِمُِالْمِسركِينَُوَُامرسَحرُرَأْسَُالْيَتِيمِ»او فرمود: 

قلبت مالیم و نرم شود، به فقرا غذا بدو و بر سر یتیمى دست بکش و او را مورد مههر و  

 « موبت قرار دو.

برد، باید به دلی رنج میمن حار، نقل شدو است: هر کس از شما از سنگهمهنین از 

نزد یتیمى برود و او را مورد مهر و موبت خود قرار دهد و به سرش دسهت بکشهد. در   

 گرداند. همانا یتیم را حقیى است.این صور،، خداوند دل او را نرم می

را بر سهفرو خهود بنشهانید و     در حدیثی دیگر ممدو است: ]برای نرم شدن دل، باید[ یتیم

 4دست بر سر او بکشید.

                                                           
ُ .284ُصُپيشين،ُ،تحفُالعقولالح اني،ُ.1ُ

ُ .16ُ،ُآيه.ُحديد2

ُ .167ُصُق،1385،ُةالحيدريُالمكتبة:ُمشكنةُاالنوار،ُنجفُاش فُعليُبنُحسن،طب سي،ُ.3ُ

ُ .188ُ،ُص1ُق،ُج1413انتشنراتُجنمعهُمدرسين،ُُ:منُالُيحض  ُالفقيه،ُقمُمحمدُبنُعلي،ُ.ُصدوق،4
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 گويی. خاموشی و كم4

صمت  1؛الصَّمرتُُشِعَنرُُالْمُحَقِّقِينَُبِحَقَنئِقُِمَنُسَبَقَُوَُجَفَُّالْقَلَمُُبِهِ»فرماید: می {امام صادق

و خاموشى، شیوو اهل بوقیق است و شعار کسانى است که به چشم بریر، در احهوال  

سپس حار، فواید بسیاری برای من بیان نمود « گیرند.ها نظر کردو و عبر، میگذشته

]یکی دیگر از فواید خاموشهی،[   2؛وَُحَلَنوَة ُالْعِبَندَةُِوَُزَوَال ُقَسروَةُِالْقَلْبِ»و از جمله فرمود: 

فرمایهد:  مهی  {همهنین امام صادق« شدن قساو، دل است.در  لذی، عباد، و زایل 

لَنُت كْثِ  واُالْكَلَنمَُفِيُغَير ُِذِكْ ُِاللَّهُِفَهإِ َُُّ»فرمهود:  حار، مسیح پیوسته به اصوا  خود می

؛ به غیر از ذکهر و یهاد   لَكِنُْلَنُيَعرلَمُو َالَّيِينَُيُكْثِ  و َُالْكَلَنمَُفِيُغَير ُِذِكْ ُِاللَّهُِقَنسِيَةٌُق ل وبُُْمرُوَُ

گردنهد؛ امها   دل مىگویند، سنگخدا، زیاد سخن نگویید؛ چون کسانى که زیاد سخن مى

 3«دانند.نمى

                                                           
ُ .101ُق،ُص1400علميُللمطبوعنت،ُاألُةمؤسسُبي وت:ُالننش ُ،ة،ُمصبنحُالش يع{منسوبُبهُامنمُصندقُ.1

ُ همن .ُ.2

  .114ُ،ُص2ُجُپيشين،كنفي،ُال.ُكليني،3ُ


