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 One of the spiritual diseases and sins of the heart is the "hardened heart", 

which many people are unaware of it despite having the disease. Human 

beings are inherently kind and warm-hearted, and the hardened heart does not 

arise by itself, but by factors that exacerbate it and, if left untreated, can be the 

source of many crimes and immoral acts. Therefore, identifying the factors 

and effects of the hardened heart is necessary to eliminate the possible risks. 

The purpose of this research was to investigate the impact of the hardened 

heart on mental health from the perspective of the Holy Qur’an. The type of 

research in terms of purpose is based on review studies and the method of 

descriptive-analytical research is done by library and citation study. 

Based on the findings, it should be noted that the themes of the health 

branches in this research are related to the hardness, health, mental health, 

causes and effects of the hardened heart to which the verses of the Holy Qur'an 

refer directly. The explanations of the commentators and psychologists in each 

subject are from the verses of scientific health, and in accordance with the 

purpose of the verses.  

Results also indicated that: 1. Hardened heart, which is a mental illness, if left 

untreated, can be the source of many crimes and immoral acts; 2. As a result of 

the separation of religious doctrine and Islamic culture and sciences, the 

hardened heart arises and endangers human emotions; 3. Wishes must be 

within the framework of possibilities, talents, conditions, and capacities, 

otherwise they will cause anxiety and restlessness of the soul and will not be 

able to easily achieve peace of mind; 4. Not accepting the "right" is one of the 

effects of the hardened heart, and since the Qur'an is a right, its commands and 

Islamic laws must be carried out as God Almighty has commanded, because if 

this word of “right” is not accepted, the mental health will be endangered.  
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 8931 پاییز، 4، شماره 4دوره   پژوهشی قرآن و طب  -نامه علمیفصل

 تاثیر قساوت قلب بر سالمت روان از منظر قرآن کریم
 

 زهره اخوان مقدم 
 دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن تهران 

 سیده راضیه پورمحمدی
 رآن کریم، دانشکده علوم قرآن قمکارشناس ارشد، تفسیر ق

 
 چکیده

است که بسیاری از  "قساوت قلب"های معنوی و گناهان قلبی یکی از بیماری
انسان ذاتا از روحی لطیف افراد، با وجود ابتال به این بیماری، از آن غافل هستند. 

آید، و قلبی رئوف برخوردار است و قساوت قلب، به خودی خود به وجود نمی
تواند منشأ اگر درمان نشود میشوند و بلکه عواملی موجب تشدید این قوه می

بسیاری از جنایات و کارهای خالف اخالق گردد. بنابراین، شناسایی عوامل و 
آثار قساوت برای رفع خطرات احتمالی ضروریست. هدف پژوهش حاضر 

نوع بررسی تاثیر قساوت قلب بر سالمت روان از منظر قرآن کریم است. 
ه پژوهش پژوهش از نظر هدف کاربردی براساس مطالعات مروری است و شیو

 تحلیلی که با روش مطالعه کتابخانه ای و استنادی صورت گرفته است.-توصیفی
های پژوهش باید گفت که موضوعات تجمیع شده شاخه های بر اساس یافته 

عوامل قساوت  ˓سالمت روان ˓سالمت ˓سالمت در این پژوهش مبحث قساوت
آثار قساوت قلب است که آیات قرآن کریم بطورمستقیم به آن اشاره  و قلب

دارد. توضیحات مفسران و روانشناسان در هر مبحث از آیات سالمت علمی و 
 منطبق برهدف آیات است.

. قساوت قلب که یک 8نتایج بدست آمده بر اساس یافته ها نیز عبارت بودند از: 
واند منشأ بسیاری از جنایات و تبیماری روحی است اگر درمان نشود می

. بر اثر دورى و جدایى از تعالیم دینى و فرهنگ 2کارهای خالف اخالق گردد؛ 
-شود و عواطف انسانى را به خطر میو معارف اسالمى، قساوت قلب ایجاد می

. آرزوها باید در چارچوب امکانات، استعدادها، شرایط و ظرفیّت 9اندازد؛ 
تواند به شود و به راحتی نمیو ناآرامی روح میباشد وگرنه باعث تشویش 

از جمله آثار قساوت است و  چون « حق». نپذیرفتن 4آرامش روانی دست یابد؛ 
قرآن حق است، باید دستورات و احکام آن را همانطور که خداوند متعال فرمان 
داده است اجرا شود، زیرا در صورت نپذیرفتن این کالم حق، سالمت روح به 

 افتد.یخطر م
 قرآن، قلب، قساوت قلب، سالمت روان. :واژگان کلیدی
 2۶/80/8931تاریخ دریافت: 
 85/88/8931  تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
قرآن کریم، کالم آشکار حق جهت هدایت بشر است، این کتاب 

بندگان هایی در خصوص رشد و تعالی آسمانی همواره حاوی پیام
برای رسیدن به کمال است، برای رسیدن به سعادت جاودانه، انسان 

-باید از سالمت روان برخوردار باشد،  قرآن فردی را سالم و سلیم
قلب  داند که با تکیه بر فطرت توحیدی از ایمان درالنفس می

برخوردار بوده و در رفتار با ایجاد تعادل میان قوای متضاد درونی و 
و محیط، بهترین  زتقابالت بیرونی و درونی برخاسته از غراینیز 

نظر  شیوه را در دستیابی به خوشبختی و قرب الی اهلل برگزیند. از
 عمل نفاق را برگزیدند از عقیده کفر و در قرآن کسانی که در

 سالمت روانی برخوردار نبوده و دچار بیماری روانی هستند.
 (80)بقره/

کند. هر بی موجبات هدایت را فراهم میبروز و ظهور حاالت قل
حرکت انسان چه در جهت رشد و کمال و چه در جهت سقوط و 

های آن دارد و تا تغییری در نابودی او، ریشه در قلب او و گرایش
فرد  ی هرأآید. رقلب او رخ ندهد، هیچ تغییری در او به وجود نمی

آن ذکر شده الزم است که با شناخت قلب و ابعاد مختلف آن در قر
است، به شناخت محور اساسی هر نوع تغییر رفتاری انسان در 

 زندگی دنیایی و  همچنین سرنوشت او در عالم حسابرسی، برسد.
شود که شخص، از طریق محبت و سالمت روان، زمانی حاصل می

دوستی با خدا، دعا و نیایش، بندگی و عبودیت یگانه خالق هستی، 
پیروی کردن از هوی و هوس خالص  توانایی کنترل خود را در

چنین توانایی تعامل با محیطی که در آن زندگی  گرداند و هم
های  مشکالت و بحران  کند داشته باشد و در مواجهه با می

ای مثبت و بدون ترس یا اضطراب، دست و پنجه  زندگی، به شیوه
 نرم کند. 

که های معنوی و گناهان قلبی است قساوت قلب یکی از بیماری
بسیاری از افراد، با وجود ابتال به این بیماری مهلک روحی از آن 
غافل هستند. این بیماری در قرآن مذمت شده است و خداوند در 

اش را براى  پس آیا کسى که خدا سینه»فرماید:  زمر می 22آیه 
[ برخوردار از نورى از جانب  [ اسالم گشاده، و ]در نتیجه ]پذیرش

[؟ پس واى بر آنان  ]همانند فرد تاریکدل استباشد  پروردگارش مى
کنند؛ اینانند که در گمراهى  که از روی قساوت یاد خدا نمى

قساوت قلب که یک بیماری روحی است اگر درمان «. آشکارند
تواند منشأ بسیاری از جنایات و کارهای خالف اخالق نشود می

 گردد. 
وی برخی جنایاتی که امروزه ما در نقاط مختلف جهان از س

-سرمداران زر و زور شاهد هستیم، و کشته شدن کودکان و انسان
گناه در کشورهای مختلف توسّط جنایکاران جهانی تا حدّ های بی

ن این جنایت های عامالزیادی ناشی از قساوت قلبی است که بر دل
رو ضروری است تا هرچه بیشتر با این سایه افکنده است. از این

و با رجوع به منابع دینی و مشخّصاً قرآن کریم، بیماری روحی آشنا 
ها در درون با عوامل و آثار آن آشنا شده و در صورت وجود آن

 خود در صدد درمان آن براییم.
 
 تعریف مفاهیم 

ها و مفاهیم روشن است هر سخن و نوشتاری از یک سری عبارت
بررسی برد. پژوهش حاضر که به های خود بهره میبرای انتقال ایده

پردازد، نیز از ثیر قساوت قلب بر سالمت روان از منظر قرآن میأت
های خود در این مطلب فارق نیست و مفاهیمی را برای انتقال پیام

نظر گرفته است، که به تعریف مفاهیمی چون قساوت قلب، روان 
 پردازد:به شرح ذیل میو سالمت روان 

 
 تعریف قساوت قلب

قلب، در لغت و اصطالح  به شرح ذیل در پژوهش حاضر، قساوت 
 بیان شده است:

 
 قساوت قلب در لغت

قَسَا "اند:لغویون در کتب لغت خود قساوت قلب را چنین بیان کرده
قساوت  ؛(2)؛ غلظت در قلب و ترحم کم(8)سخت شد دلش"قَلْبُهُ

نتیجه قساوت قلب  ، در(9)تدلى و سنگدلى اس قلب، به معناى سخت
 شدن دل است در لغت.    واقع همان سخت در
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 قساوت قلب در اصطالح علم اخالق
نوعان را علم اخالق، روحیّه تأثیرناپذیرى از درد و رنج هم 

در جای دیگر چنین آمده: قساوت یک بیماری ( 4)قساوت گویند.
شود در این حالت اندرز و انذار در  است که بر دل انسان عارض می

کند، از این رو قساوت قلب که  نمیکند و نیز ترحمی  آن اثری نمی
تواند منشأ بسیاری از یک بیماری روحی است اگر درمان نشود می

 .(5)جنایات و کارهای خالف اخالق گردد
 

 تعریف روان
باشد، و به می« نفس» همان « روان»در فرهنگ اسالمی منظور از 

 ای موجود در جسم است، یا به آن تعلققوه« نفس»اعتقاد مال صدرا 
، شیخ مفید معتقدند که (۶)«شودگیرد و منشاء آثار گوناگون میمی

وجود انسان، قائم به نفس است که نه حجم و بعد دارد، نه 
حرکت و سکون و نه اتصال و نه انفصال، بلکه جوهری بسیط و 

، ابو حیّان توحیدى نیز در المقابسات (7)غیر مادی به نام روح است
نفس، کمال جرم داراى ابزار قابل »گوید:  مى  در تعریف نفس

حرکت است. و همچنین جوهر عقلى متحرک از ذات خود با چند 
اما به ( 1)«امر هماهنگ. همچنین جوهر آگاه و هماهنگ با عقل

، نفس، امری مادی و فناپذیر است که با حدوث بدن  اپیکور   عقیدة
گونه چرود و هی چنین با فنای بدن، از میان می شود و هم حادث می

و به بیانی دیگر، اجماع جامعه علمی بر  (3)بقایی پس از بدن ندارد
آن است که هیچ شاهد و گواهی از روح در دست نیست یعنی 

شد. در آنچه به طور سنتی دم یا باد معنوی بدن دانسته می
شود برای اشاره به گرفته می« ذهن»متافیزیک، مفهوم روح معادل 

  (80)انسان« عقل»یا « آگاهی»
اند که به نکات متعددی بیان کرده« روان»شناسان نیز برای روان

 شود:چند نمونه به شرح ذیل اشاره می
 .انسان، ترکیبی از روان و بدن است  .8
روان، واقعیتی غیر مادی )مجرد( است که قانونمندی خاص خود  .2

 .را دارد؛ همچنان که بدن، امری مادی و تابع قوانین خاصی است
تجلیات و رویدادهای روانی و مقوالتی همچون ادراک، حافظه  .9

 .و تفکر نیز مجردند
 .روان غیر مادی، با بدن مادی ارتباط وثیق دارد .4
هر یک از کیفیات روانی، برای بروز خود، نیازمند مقدماتی . 5

 .مادی هستند
. همه آن امور مادی که در جریان یکی از تجلیات روانی پدید ۶

 .(88)مقدمات و، به اصطالح، علل اعدادی آن امرندآیند، می
در نتیجه هر کدام از نظرات به نحوی نیاز به توضیح مستقل و 

توان به آن پرداخت، بررسی دارد که به علت خروج موضوعی نمی
ای با تعاریف و خالصه کالم چنین است که، روان مقوله پیچیده

یک « روان»توان گفت: معانی متفاوت است و به طور کلی می
حس مرتبط با جسم و سوای از آن است که ارتباط مستقیم و نقش 

 مهمی در ایجاد حاالت و رفتارِ حرکتی اعضای بدن دارد. 
 

 تعریف  سالمت روان
از نظر کارل منینجر، سالمت روان عبارت است از: سازش فرد با 
جهان اطرافش در حداکثر امکان به طوری که باعث شادی و 

 .(82)ثر او به طور کامل شودؤرداشت مفید و مب
یونگ نیز معتقد است انسان سالم، انسانی است فردیت یافته، که 
دارای خصوصیاتی از قبیل خودشناسی، پذیرش خود، یکپارچگی، 

به نظر فروید، سالمت روان وابسته  (89)بیان خود و شکوفایی است

اساسی افراد را  ای نیازهایبه این است که جامعه تا چه اندازه
سازد، اینکه تا چه اندازه خود را با جامعه سازگار برآورده می

کند، در نتیجه سالمت روان، بیش از آنکه امری فردی باشد، می
های دیگر سالمت روان این از ویژگی( 84)ای اجتماعی استلهأمس

 سی ماهیت و ادراکات خودش ربه بر است که فرد سالم مرتباً
 .(85).کندهایش را برطرف میاشتباهپردازد و می

روان  مد نظر است و نه صرفاً« روان»در تمام تعاریف، جامعیت 
؛ از این رو سالمت روان هر شخصی با توجه به جهان اطراف «فردی»

توان گفت سالمت روان، یک امر شود و نمیاش سنجیده میو جامعه
 فردی است و به معیارها و خصوصیات فردی تعمیم داد. 

 
 بسامد قرآنی قساوت قلب

شود، بیماری و سالمت روان در قرآن غالباً به قلب نسبت داده می
در همین راستا، سالمت روان را قلب سلیم و تعادل روان معرفی 

گی حقیقت انسان با کرده و بیماری روان را عدم تعادل و هماهن
 گیر افرادی ماورای عالم ماده و مبدأ متعالی دانستند که دامن

یاد خدا و سالمت فکری  .اندشود که از یاد خدا دل برگردانیدهمی
و اعتقادی، مهمترین عامل سالمت روح و روان، است و مهمترین 

 . (8۶)باشدمانع سالمت روان، بیماری و انحراف فکری و اعتقادی می
مند است که مبدأ اتصال بنده با قلب از چنان جایگاهی بهره

باشد. اگر بعد دیگری از از ابعاد وجودی پروردگار متعال می
انسان، مافوق قلب بود و شرافت بیشتری داشت، آن بعد، مبدأ 

 نهایت بودن را دارد و که اثری از بی شد. تنها بعدیارتباط می
که طبق برقرار کند، قلب است. چناننهایت، ارتباط تواند با بیمی

  قَلْبِکَ  قُلْ مَنْ کانَ عَدُوًّا لِجِبْریلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى)کریم  آیات قرآن
( 37)بقره:  (لِلْمُؤْمِنین  بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هُدىً وَ بُشْرى

لِتَکُونَ مِنَ   قَلْبِکَ  ( )عَلى853 و) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمینُ( )شعرا:
( خداوند متعال، وحی را که برای هدایت 834الْمُنْذِرینَ( ) شعراء: 

نازل نمود؛ و قلب شریف ایشان را  هاست، بر پیامبر رحمتانسان
  ظرف وحی قرار داد.

 قلب، رئیس و» نقل شده است که فرمودند: حدیثی از پیامبر اکرم
ن است، زمانی که پادشاه، اصالح شود، رعیت بد یپادشاه همه اعضا

 .(87)«او هم اصالح می شوند
آگاه باشید که در بدن، پاره گوشتی »روایتی دیگر فرمودند:  و در

است که اگر آن اصالح شود، همه بدن اصالح می شوند و اگر او 
 .  (81)«شوندها نیز فاسد میفاسد شود، همه آن

و نفس انسان است؛ باید از  توان دریافت که قلب، که روحمی
های ظاهری و باطنی در امان باشد تا مجالی برای زدودن بیماری

تعلقات دنیوی و شرک فراهم شود و همواره یاد خداوند در همه 
 بخش روح او باشد.لحظات آرام

در خصوص قساوت قلب، آیات بسیاری از قرآن کریم وجود دارد 
روح افراد و جامعه است.  ثیر این خصلت انسانی درأکه بیانگر ت

برای روشن شدن این مطلب به بررسی برخی از عوامل و آثار 
 شود:قساوت قلب از منظر قرآن پرداخته می

 
  عوامل قساوت در قرآن

ت گرفته، أاز آنجا که خلقت انسان از روح پاک باری تعالی نش
از روحی لطیف و قلبی رئوف برخوردار است و قساوت قلب،  ذاتاً

آید، بلکه عواملی موجب ایجاد این به خودی خود به وجود نمی
شوند که ری شهری در کتاب خود به معرفی این عوامل قوه می
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، در ذیل به بررسی برخی از عوامل قساوت قلب (83)پرداخته است
 شود:پرداخته می

 غفلت از یاد خدا الف. 
یکی از عوامل قساوت قلب، غفلت از یاد خداست، چنانچه 

 فرماید: سوره حدید مى 8۶خداوند بارى تعالى در آیه 
الَمْ یَأنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا انْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُم لِذِکْرِ اللّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ )

الَ عَلَیهِمْ الْامَدُ فَقَسَتْ لَایَکُونُوا کَالَّذِینَ اوتُو الْکِتابَ مِن قَبلُ فَطَ
 (قُلُوبُهُمْ وَ کَثِیرٌ مِّنْهُمْ فاسِقُونَ

کند و او را  این آیه شریفه انسان غافل را از خواب غفلت بیدار مى
 کند: اینگونه هوشیار می

 خواهی مرگ را باور کنی؟اى انسان، تا کى نمی
 بندى؟ دل مىهای دنیا هستى و همچنان به آن تا کى شاهد ناپایدارى

اسرائیل نباشید؛ زیرا آنان بر اثر دهد که مانند بنیسپس هشدار می
عمر طوالنى خود و تصوّر جاودانگی، تعالیم پیامبرشان را از یاد 

شدند و قساوت   بردند و به خاطر نبود عذاب الهى، از خدا نیز غافل
من را ؤاین آیه شریفه، م (20)قلب پیدا کردند و گناهکار شدند!

داند که همواره به یاد خدا باشد؛ چرا که یاد خدا، حب کسی می
سالمت  مهم ابعاد زداید، از این رو یکی ازدنیایی را از دل انسان می

 سایر کمرنگ شدن موجب خدا است که محبت بخشی ذکر و
 خود به خدایی رنگ و شودانسان می قلب در هاعلقه و هامحبت

 (28)گیرد.می
ه انگلیسی زبان، در کتاب تاریخ خداباوری، آرمسترانگ نویسند

طی تحقیقات سی ساله خود، بر این باور است که ایمان به خدا، از 
ها بوده است و بشر نیز به یگانگی ابتدای خلقت در وجود انسان

خالقش معتقد بوده، همچنین با بررسی سیر تحولی اعتقاد به 
رد انسان همیشه دامیخداوند در یهود و مسیحیت و اسالم، اظهار 

های خود به خدا پناه برده و آرامش خود را از برای رفع ناراحتی
بخش از این رو یاد خداوند آرام (22)آورده است.این راه به دست 

روح و روان آدمی است، چرا که انسان معلول یک خالق و علت 
اش به او آرامش ای است و همواره ذکر تنها پشتیبان وجودیتامه

ال بِذِکْرِ اللَّهِ أ) کند و در قرآن نیز چنین آمده استقاء میخاصی ال
(و در آیه فوق منظور از ذکر خدا که مایه 21)رعد: (تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

هاست تنها این نیست که نام او را بر زبان آورد و مکرر آرامش دل
تسبیح و تهلیل و تکبیر گوید، بلکه منظور آن است که با تمام قلب 

جه او و عظمتش و علم و آگاهیش و حاضر و ناظر بودنش متو
ها، بخش دل؛ زیرا ذکر و یاد خدا یکی از عوامل آرام(29).گردد

مسکن آالم، و برقرار کردن تعادل روانی، است. چنانچه فرد مؤمن 
 به گرفتاری و ناراحتی دچارشود، بهترین چاره آن است که دو

خدا مشغول شود. ناراحتی وی رکعت نماز بخواند و به ذکر و یاد 
)ع( همچنان که حضرت علی( 24)تا حد زیادی بهبود خواهد یافت،

یعنی « ذکر اللَّه جالء الصّدور و طمأنینة القلوب»گوید: چنین می
 (25)ها است.ها و آرام بخش دل یاد خدا، جال دهنده سینه

شده است که طرفدار توجه  هایی پیداشناسان گرایشدر میان روان
های روانی است. بیشتر به دین برای سالمت روان و درمان بیماری

ای وجود دارد العادهها معتقدند در ایمان به خدا نیروی خارقآن
بخشد و در تحمل که نوعی قدرت معنوی به انسان متدین می

کند و از نگرانی و اضطرابی که های زندگی او را کمک میسختی
سازد. رض ابتال آن هستند دور میبسیاری از مردم قرن ما در مع

له را مطرح کرده ویلیام جمیز أیکی از نخستین کسانی که این مس
گوید ایمان بدون شک فیلسوف و روانشناس امریکایی بود. او می

ثرترین درمان اضطراب است و ایمان نیرویی است که باید برای ؤم

خصی بنابراین ش (2۶)کمک به انسان در زندگی وجود داشته باشد
که به خدا ایمان قلبی دارد، همواره ذکر او بر لبانش جاری هست، 

توان از در نتیجه ذکر وسیله تسکین قلب است و توسط آن می
 های روحی خود کاست.پریشانی

 
 آرزوهاى طوالنىب.

به معناى حالتى « امِنیَّه»  است که جمع« امانِى»آرزو در زبان عربی 
« ابن اثیر»(27)شود چیزى حاصل مى است که در نفس انسان از تمناى

به معناى عالقه به حصول امر مطلوبى است، و « تمنى»گوید:  مى
شود یا  همچنین به حدیث نفس درباره حوادثى که در آینده واقع مى

به یک « امنیّه»)بر وزن کُنیه( و « مُنْیَه»گردد و  شود، اطالق مى نمى
ذکر « دروغ»معناى ولى بعضى امنیه را به  (21)معنا آمده است.

اند زیرا شخص دروغگو مطلبى در دل خود پرورش  کرده
بعضى نیز ریشه اصلى این کلمه را تقدیر و فرض و  (23)دهد. مى

توان چنین برداشت با توجه به اقوال لغویون می (90).دانند تصویر مى
کند که : امانی حالتی است که انسان چیزی را تصور میکهکرد 

یافتنی نیست، همچنین است و در زمان حال دستوقوعش در آینده 
یابد و امکان تکذیب آن در مقام حالتی فریبنده در ذهن پرورش می

 واقع وجود دارد.
 فرماید: خداوند متعال در این باره می

 أ لَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ ... فَطالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ) 
 ( 8۶)حدید/(قُلُوبُهُمْ...

به عقیده مکارم شیرازی، « فَطالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ»در آیه شریفه جمله 
همان طول امل و طوالنی شدن آرزوها است، که قساوت قلب را 

آرزوهاى دور و »و به تعبیر دیگر « طول امل»زیرا  (98)در پی دارد
را به انواع گناهان از مهمترین رذایل اخالقى است که انسان « دراز

کند و  سازد، به شیطان نزدیک مى کند، از خدا دور مى آلوده مى
نه « امید»و « آرزو»  البتّه اصل سازد. گرفتار عواقب خطرناکى مى

تنها مذموم و نکوهیده نیست، بلکه نقش بسیار مهمّى در حرکت 
هاى مادّى و معنوى بشر  هاى زندگى و پیشرفت در جنبهچرخ
های واالى انسانى باشد و یا پس اگر آرزوها متوجّه ارزش (92)دارد.

جنبه مردمى و اجتماعى پیدا کند و در مسیر تکامل و پیشرفت 
ها و درجات کمال قرار گیرد و انسان را به تالش و واقعى انسان

کوشش بیشتر در این راهها وادارد، بدون شک چنین آرزویى هر 
نه پستى نیست که نشانه کمال قدر طوالنى بوده باشد، نه تنها نشا

« آرزوهاى کاذب»  در واقع آرزو بر دو قسم است (99)انسان است.
شوند و تشنه کامان  که همچون سراب در بیابان زندگى ظاهر مى

سازند تا از  تر مى کشانند و هر لحظه تشنه را به دنبال خود مى
و مثبت و سازنده « آرزوهاى صادق»شدّت تشنگى هالک شوند. و 

ه همچون آب حیات، گلستان وجود آدمى را سیراب و پرثمر ک
کشد نشاط و معنویّت بیشترى  سازد و هر چه زحمت مى مى
 (94)یابد. مى

نقل شده است، « طول امل»عالوه بر آیات قرآن، روایاتی مبنی بر 
را یکى از دو دشمن بسیار « طول امل»، )ص(  چنانچه پیامبر اکرم

 ده و فرموده است:ها شمرخطرناک براى انسان
فَانَّهُ یَعْدِلُ عَنِ   وَ طُولُ الْامَلِ، فَامَّا اتِّبَاعُ الْهَوى  خِصْلَتَانٌ اتِّبَاعُ الْهَوى»

 «الْحَقِّ، امَّا طُولُ الْامَلِ فَانَّهُ یُحبب الدُّنْیَا
فرماید: بیشترین ترس من بر شما، از هوا ، نیز میلی )ع(امام ع

 (95)ى است.پرستى و آرزوهاى طوالن
روانشناسان نیز بر این باور هستند که از موانع سالمت روح، افکار 

باشد. شالوده زندگی انسان افکار و های دور و دراز میو اندیشه
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ها به ها و باورهای اوست. انحرافی بودن افکار و اندیشهاندیشه
  (9۶)اساس بودن شالوده زندگی و رفتاری است.معنای باطل و بی

این آرزوها باید در چارچوب امکانات، استعدادها، شرایط و بنابر
آورد، در این صورت  ظرفیّت باشد وگرنه سر از موهومات در مى

س و ناامیدی بر او أاندیشد، نرسد یاگر شخص به آنچه که می
شود و به س باعث تشویش و ناآرامی روح میأشود، یغالب می

 بد.تواند به آرامش روانی دست یاراحتی نمی
 
 گوش دادن به اباطیل ج.

های اسالمی آواز غنایی خوشایند نیست، یا دارای طبق آموزه
، (97)شود.اختالل روحی و روانی است و یا به خشکی طبع منجر می
شود و در  گوش دادن به موسیقى حرام است و باعث سنگدلى مى

 هایى چون: موسیقى از بین این مورد باید هوشیار بود و با استدالل
برنده کسالت و خستگى روحى است، یا موسیقى تنها به منظور 
هوسرانى نیست، یا موسیقى سنّتى و محلّى رواست، نباید به دام 

در این خصوص خداوند متعال نیز در آیه  (91)شیطان گرفتار شد،
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی )فرماید: سوره مبارکه لقمان چنین می 98

 (لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواً لَهْوَ الْحَدِیثِ
غنا و آالت لهو و لعب است که انسان را « لهو الحدیث»مقصود از 

 (93)و رادیو و تلویزیون.  دارد مانند آالت موسیقىمی از ذکر خدا باز
افل اشاره شد، هر چیزی که انسان را از یاد خداوند غ چنانچه قبالً

کند، موجب قساوت قلب است و در ذیل این آیه به روایتی از 
 فرمایند:شود، ایشان میاشاره می  )ص( حضرت رسول اکرم

یُقِسْنَ الْقَلْبَ، اسْتِماعُ اللَّهْوِ وَ طَلَبُ الصّیدِ وَ اتْیانُ بابِ  ثَالثٌ»
 (40)«السُّلطانِ

الل و حرام الزم به ذکر است که در اسالم، موسیقی به دو دسته ح
 شوند: تقسیم می

 
 موسیقی حالل

هایی هستند که دارای آثار مثبت بر فرد و موسیقی حالل، موسیقی
-ترین و مهماند. آثار مثبت موسیقی مختلف است؛ اما اصلیجامعه

ها، برقراری ارتباط با خداوند و ترین اثر این دسته از موسیقی
انسانی است. برای رسیدن رسیدن به مقام قرب الهی یا همان کمال 

به مقام قرب الهی یک راه بیشتر وجود ندارد و آن اجرای احکام 
 (48)و دستورات الهی است.

 
 موسیقی حرام

آید ذهن بسیاری از هنگامی که سخن از موسیقی حرام به میان می
شود. علت این امر آن است که بسیاری موسیقی افراد متوجه غنا می

کنند. از دیدگاه اکثر این افراد هر تعریف می عنوان غناهحرام را ب
ای که از مصادیق غنا باشد حرام و هر موسیقی که از موسیقی

توان به دو دسته مصادیق غنا نباشد حالل است. موسیقی حرام را می
  (42): تقسیم نمود

 ای که تحت عنوان غنا است.موسیقی-8
  موسیقی که تحت عنوان حرام دیگری است. -2

و طرب  8عبارت است از صدای انسان در صورتی که با ترجیعغنا 
همراه بوده و مناسب مجالس لهو و گناه باشد که خواندن به این 

 (49)صورت و گوش دادن به آن حرام است.

_________________________________ 
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ثیر أشوند و تمنجر به غنا می های حرام معموالًواقع موسیقی در
موسیقی حالل مخربی بر روح و روان انسان دارند، در صورتی که 

واقع در مقابل موسیقی  شود و درموجب آرامش روح انسان می
های لهوی اعم از عقالیی و غیر عقالیی، موسیقی معنوی و نغمه

و معاد خود  أرا متوجه مبد –و نه نفس  –است که دل  "ذکری"
چرا که لذت بردن از صدای خوش، امری فطری است  (44)سازدمی

را بخشیده است که از صدای موزون  و خداوند به انسان حالتی
 (45)باشد.برد؛ اگر چه موضوع لذت، نفس و نفسانیات میلذت می

از این رو لذتی که انسان از صداهای طبیعت مانند وزش باد، ریزش 
 برد او را بر  آب، لرزش و جنبش درختان و نغمه پرندگان می

د، به انگیزند تا به یاری حنجره و به کمک اشیای اطراف خومی
تقلید از این صداها بپردازد. از همان ابتدای آفرینش بود که بشر 
برای توصیف تأثرات و حاالت گوناگون درونی خویش، خود را به 

بنابراین از موارد مهم در توجه  (4۶)موسیقی و آواز نیازمند یافت.
اسالم به موسیقی حرام تأثیر اخروی آن است که در نزد غرب به 

های اسالمی در روز قیامت به ست. بنا بر آموزهآن توجه نشده ا
موسیقی آنچنان که  (47)شود.خواننده غنا نظر رحمت افکنده نمی

کند. روح انسان را تصفیه می گویند حقیقتاًاش میعاشقان دلباخته
های روانی و فساد شرق و غرب بیماری چرا با شیوع موسیقی در

باعث شرمساری  اخالقی به حدی است که گفتگو درباره آن
روایت شده که )ع(  الحسینبندر الدر المنثور است على (41)است.

باشد پاک و مقدس نشده و   فرمود: هیچ امتى که در آن موسیقى
 (43)شود. نمى
واقع وظیفه شریعت مطهرة اسالم و فقه پویا، دفاع از مصالح  در     

لفت فقه و منافع اسالمی و ستیز با مظاهر شرک و فساد است. مخا
با موسیقی، انکار وجهة مفسده انگیز و تخدیری موسیقی بوده است 

اند در تضاد نبوده گفتهکه قهراً با آنچه که فالسفه و عرفای راستین 
 (50)اند.و همگی یک دیدگاه را بیان کرده

از موسیقی و سماع به عنوان راه تکامل و )ع(  در مذهب اهل بیت
است. و به طور کلی هیچ قانونی روش رستگاری نام برده نشده 

وجود ندارد که به مقتضای آن، مابین موسیقی و صفات ارزشی 
تالزمی وجود داشته باشد. مثالً برای اینکه یک انسان، عادل یا حق 
شناس یا عامل به تعهدها، یا فداکار در مسیر خدمات 

 (58)برداری کند.اجتماعی]شود[، باید از موسیقی بهره
دهد های موسیقی و پزشکی نشان میها در زمینههمچنین پژوهش

های مختلف، ضربان قلب و که موسیقی از طریق تأثیر بر هورمون
 های فشار خون، تغییر پتانسیل الکتریکی و حرکات بدن و زمینه

 شناسیهای روانشناسی وارد عمل شده و با تحرکات بدن و زمینهروان
وارد عمل شده و با تحریک عواطف در مغز بر اعصاب مرکزی و 

گذارد. تأثیر بر خودکار و واکنش بیوشیمی و عضالنی اثر می
های گذشته، تغییراتی را در حافظه و یادآوری خاطرات و احساس

 (52).گذاردشرایط فیزیولوژیک و پزشکی به جا می
هایی که در نظر قیتوان دریافت: موسیبا بیان آنچه که ذکر شد، می

اسالم حرام هستند، قساوت دل به همراه دارد و همین امر طبق 
ن ضربه بزرگی به سالمت روان اهای متخصصتحقیقات و پژوهش

کند، بنابراین تشخیص موسیقی حالل و حرام بحث انسان وارد می
 شود.ای است که در مطلب مذکور گنجانده نمیگسترده

 
 دنیا پرستید. 

ها، تفکر از دست دادن ها و اضطرابو اساسی نگرانی منشأ اصلی
سعادت و گرفتار آمدن به بدبختی است. این مطلب نسبت به همه 
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دهد یکسان است، البته با این تفاوت، حوادثی که برای افراد رخ می
خاطر توجه هاند، این نگرانی و تشویش، بافرادی که دل به دنیا بسته

عادت دنیوی بوده است.)شجاعی، به مادیات و از دست دادن س
در خصوص دنیاپرستی )ص(  ( چنانچه رسول اکرم953: ص8915

تَفَرَّغُوا مِن هُمُومِ الًدُّنًیَا مَا اسًتَطَعتُمً، فَإنَّهُ مَنً کانَتِ الًدُّنًیَا »فرماید: می
 (59)«هِمَّتَهُ، قَسًیُ قَلبُه وَ کانَ فَقًرَه بَینَ عَیًنِیًه

نیاپرستی یکی از عوامل ایجاد قساوت قلب و در روایت مذکور د
دلی است. شخص دنیاپرست، باالترین لذت را دل بستن به سنگ

داند؛ که در واقع زمینه انحراف انسان از دین و دنیای فانی می
وَ اعْلَمُوا أَنَّما )فرماید: خیانت به آن است، و خداوند متعال نیز می

-( بنابراین افرادی که دل به دنیا بسته21نفال/)ا (... فِتْنَةٌ ...  أَمْوالُکُمْ
اند، ممکن است به آرامش خورده اند و فریب کاالی دنیوی را

برسند، ولی این آرامش، سطحی است و به عبارتی پایدار نیست، 
زیرا همانطور که دنیا گذراست، این آرامش دنیوی هم دوامی 

ر آنها پایدار ندارد، ولی افرادی که مؤمن به خدا هستند، آرامش د
 (54)و جاودانه است.

الزم به ذکر است که دین مبین اسالم عالوه بر توجه به مسایل 
آخرت، به امور مادی نیز نگاهی منطقی و عادالنه دارد، برخی 
افراد کوته فکر بر این باور هستند که اهتمام اسالم تنها به جهان 

ه آخرت است و به مسایل دنیوی توجه ندارد، در صورتی ک
وَ لَکُمْ فِیها جَمالٌ حِینَ )فرماید: خداوند متعال ضمن آیاتی چنین می

)وَ الْخَیْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِیرَ  ؛(5)نحل/ (تُرِیحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُون
وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ )(؛1)نحل/  لِتَرْکَبُوها وَ زِینَةً وَ یَخْلُقُ ما ال تَعْلَمُون(

از آیات مذکور  (81)نحل/  (تُحْصُوها إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِیمٌاللَّهِ ال 
پیدا است که استفاده صحیح و درست از مواهب طبیعی و مادی 
یکی از نیازهای بشر برشمرده است؛ چرا که انسان برای امرار 

 معاش به استفاده از امکانات مادی و طبیعی نیازمند است.
گیری از دنیا و مواهب که بهره یادآوری این نکته ضروری است

آن، به معنای حریص بودن به مال، زیاده خواهی، مقام، زینت و 
شهرت دنیا نیست، زیرا حرص و ولع حیات فردی و اجتماعی را به 

گرایی و غرق شدن در لذات دنیوی، زیرا مادی (55)اندازد.خطر می
است که هترین علل ایجاد تنیدگی و استرس در انسانیکی از اصلی

 (5۶).باشدسرانجام آن، پوچی و درماندگی می
ها قرین است و در صورت دلبستگى  از این رو دنیا با انواع فقدان

زاست. چرا  ها اضطراب فشارهاى روحى روانى ناشى از این فقدان
شود که اگر کمى از متاع دنیا از دست رود، موجب اضطرابی می

گفته نماند از آنجایی که انسان البته نا (57)که از چهره نمایان است.
-باشد و یکی از علتفطرتاً جویای زندگی آرام و بدون دغدغه می

تواند همین باشد، آورد، میهایی که به امور مادی و دنیوی رو می
ولی متأسفانه در دو راهی، راه را اشتباه انتخاب کرده و سرانجام 

ه ویلیام جیمز شوند. تا آنجایی کغرق در دریای اشتباهات خود می
نخستین علت اساسی بیماری، ضعف یا افسردگی احساس جدایی 

معتقد بود، روح انسان  معنویات دانسته است. و نیز انسان از خدا و
که به التیام  تواند آرامش توأم با اطمینان را احساس کند و بیابدمی

های دنیا چه بسا جاذبه (51)و شفابخش دیگری نیاز نخواهد داشت.
ل آدمی به آن که یک کشش طبیعی است، مانند سایر و می

تمایالت فطری و استعدادهای درونی، به خودی خود دارای ارزش 
 مثبت یا منفی نبوده، نقص یا مزیتی را برای او به وجود 

 (53)آورد.نمی

های های دنیوی و امر به دلبستگیدر مجموع، نهی از دلبستگی
و بدون دغدغه و اطمینان  ، برای رسیدن به زندگی آراممعنوی

 باشد. قلبی، می
در نتیجه دلبستگی به مادیات و دنیاپرستی، موجب قساوت قلب و 
فراموشی از یاد پروردگار است و در این حالت انسان سرگرم 

شود، شود و امور اخروی در نزد وی کم ارزش میمسایل مادی می
که مهمترین  اندو چنانچه که بیان شد، محققان غربی نیز دریافته
 .عامل افسردگی، جدایی از یاد خدا و معنویات است

 
 عهد شکنی ه.

-انسان در عرصه هستى با همه موجودات از نظر ارزش تفاوت می
اى است، و نزد حضرت حق از کرامت و  کند و داراى جایگاه ویژه

ى در جهت استعداد برخوردار است؛ چرا که یرفعت و مرتبه واال
خدا قرار گرفته، و  در معرض عهد صریح الهی،طبق کالم انسان 

چنین مسئولیت با ارزشى برعهده او نهاده شده، و از او دعوت شده 
اگر در پى هواى نفس، و ؛ که وفادار به عهد و پیمان خدا باشد

هاى مادى صرف، و متابعت از شهوات، و پیروى کردن از خواسته
یمان حق امتناع شیاطین عهد خدا را بشکند، و از وفادارى به پ

ورزد، به تدریج به سوى سقوط از مقامات ملکوتى پیش رفته و 
خداوند متعال  (۶8)نهایتاً به چاه اسفل سافلین سرنگون خواهد شد.

بِما نَقْضِهِمْ میثاقَهُم لَعَنّاهُمْ وَ جَعَلْنا )فرماید: در این خصوص می
 (. 89)مائده/(قُلُوبَهُم قاسِیَة

به همراه دارد که موجب سلب آرامش عهد شکنی پیامدهایی 
ها طبق فرمایشات خداوند شود، به معرفی برخی از پیامدروانی می

 شود:متعال پرداخته می
 82)مائده/  شکنى، موجب گرفتارى آنان به لعنت الهى . پیمان8
 (89و
 (77)آل عمران/  . موجب محرومیّت از پاداش آخرتى2
 (25. از موجبات جهنّمى شدن )رعد/9
 (28و  20)رعد/  دارنده حساب سخت  پى . در4
 (27و2۶. باعث گمراهى )بقره/5
 (35و 34. از اسباب مجازات و کیفر )نحل/۶
 (۶2)(27)بقره/  پى دارنده خسران و زیان براى انساندر . 7

در واقع سنگ بنای همه امور در هر اجتماعی، پایبندی به عهد و 
و مناسبات اجتماعی رو  پیمان است و با سست شدن آن همه امور

گذارد و اداره درست امور معنا نخواهد داشت. به سستی می
در عهد نامه خود به مالک اشتر در این باره )ع(  امیرمؤمنان علی

 نویسد:می
فاَنهُ لیسَ من فَرائضِ اهللِ شَیءُ اشدُ علَیه اجتماعاً، مَع تفَرق اهوائهِم، »

فاءِ و بالعُهود، و قَد لَزمَ ذلکَ و تَشتُتِ آرائِهم، من تَعظیمِ الوَ
المُشرکونَ فیما بَینهُم دُونَ المُسلمینَ لما استَوبلُوا من عوَاقب 

 (۶9)«الغَدرِ
شناسی، حقوق عهد شکنی به طور وسیعی توسط روانشناسی، جامعه

ساز لهأو سالمت عمومی، بررسی شده و به عنوان یک موضوع مس
سیب رساندن به شخص خیانت شود، زیرا نه تنها باعث آتوجه می
شود، بلکه اغلب با پشیمانی همراه است. درمانگران عهد دیده می

در اعتماد و روابط ایجاد  شکنی را با توجه به عمق شکافی که نوعاً
زاترین ترین مشکالت برای درمان و آسیبکند، به عنوان سختمی

 (۶4)اند.ترین رویداد، پس از خشونت ذکر کردهکنندهو ویران
توجه به آیات شریفه قرآن کریم،  نتیجه آن که در طول تاریخ با

های مذکور در اند از پیامددر میابیم کسانی که نقض عهد کرده
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-امان نبوده و طعم تلخ عهد شکنی را در زندگی خود تجربه کرده
اند، بنابراین عهدشکنی نیز یکی از عوامل قساوت قلب است که 

 اندازد.خطر می آرامش روانی انسان را به
 

  قرآنی قساوت قلب  آثار
توجه به این نکته ضروری است که قساوت قلب آثار و پیامدهایی 

ثیر أبه دنبال دارد، در ذیل به بررسی برخی از آثار قساوت قلب و ت
 شود:پرداخته میاز منظر قرآن کریم آن در سالمت روان 

 
 القلباز اطراف شخص قسی  پراکندگى مردمالف. 

نیازمند زندگی گروهی و حیات اجتماعی است، چون  انسان فطرتاً
دل باشد،  اجتماعی بودن الزمه حیات اوست و اگر کسی سخت

شوند، چنانچه موجب پراکنده شدن مردم از اطرافش می طبیعتاً
 فرماید:خداوند متعال در این آیه خطاب به رسولش می

وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ  فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ)
 ( 853عمران/  )آل (...  حَوْلِکَ

غلیظ »رحم و به معناى جفا کار بى« فظ»در آیه شریفه کلمه: 
باشد، همچنین کنایه از نداشتن رقت و رأفت می« بودن قلب

و در قول دیگر چنین  (۶5)به معنی متفرق شدن است.« انفضاض»
در لغت به معنى کسى است که سخنانی تند و خشن « فظ»آمده: 

 گویند که سنگدل است و عمالًالقلب به کسی می -دارد، و غلیظ
دهد، چه بسا این دو کلمه هر دو به  انعطاف و محبتى نشان نمى

در مورد خشونت در سخن و  باشد؛ اما یکى غالباًمعنى خشونت می
رود و به این ترتیب  کار مىدیگرى در مورد خشونت در عمل به 
و انعطاف او در برابر )ص(  خداوند اشاره به نرمش کامل پیامبر

بنابراین قول اول تفاوت چندانی  (۶۶)کند. افراد نادان و گنهکار مى
تر این وجود ندارد ولی قول دوم روشن« غلیظ القلب»و « فظ»بین 

 ظت که غلییید قول دوم، نتیجه آن اسأدو را بیان کرده است، با ت
گردد و همین امر موجب القلب بودن در عمل اشخاص ظاهر می

 شود.پراکندگی مردم از اطراف وی می
توان القلب بودن، با تنها ماندن و پراکندگی مردم میدر ارتباط قسی

گفت که طبیعی است اگر ارتباط مردم با شخصی قطع شود، امکان 
مهمترین عواملی منزوی شدن او زیاد هست و این خود یکی از 

اندازد، زیرا سالمت روان به است که سالمت روان را به خطر می
عنوان یکی از اساسی ترین اجزاء رفاه اجتماعی، صرفاً واقعیتی 

شناختی نیست، بلکه دارای ابعاد و ماهیت شناختی و یا روانزیست
اجتماعی بوده و متأثر از عواملی چون انزوا و حمایت اجتماعی 

 (۶7)باشد.می
پیوندهای اجتماعی و »ای تحت عنوان روانشناسان در مطالعه

به روش پیمایشی، به بررسی تعدادی از افراد مبتال « سالمت روانی
ها بر اساس دو الگو، اثر اساسی به اختالالت روانی پرداختند. آن

های روانی، نشانگان اضطراب، افسردگی و فشارها و واکنش
 ه قرار داده و مسیرهایی را که بهسالمت روان را مورد مالحظ

های روابط اجتماعی، سالمت روان افراد را ها شبکهواسطه آن
تحت تأثیر قرارمی دهند، مورد ارزیابی قرار داده و نشان دادند که 
آثار حمایتی پیوندهای اجتماعی بر سالمت روان تاثیز بسزایی 

المت گیر شود، سدارد، هرچقدر فرد در جامعه منزوی و گوشه
  (۶1)افتد.روان او بیشتر به خطر می

بنابر آنچه که بیان شد، یکی از آثار قساوت، پراکندگی مردم 
هست، و انسان چون ذاتا موجودی اجتماعی است از این مساله رنج 

برد، سبب فراهم شدن اضطراب اجتماعی است که آثاری می
 گذارد.مخرب بر سالمت روان فرد می

 
  ترک تضرّع ب.

های بزرگ الهی به انسان است  همچون خنده یکی از نعمت گریه
علمای اخالق و در زندگی و رشد افراد کارکردهای متفاوتی دارد. 

گریه موهبتی الهی است که توسّط آن رطوبت مغز »گویند: می
شود و  انسان ـ که موجب دردهای بسیاری خواهد شد ـ جدا می

و تندرستی بدن را به  سازد، سالمتی  افراد را از کوری ایمن می
بالی و طراوت روح آورد و سرانجام، حالت نشاط، سبک  همراه می

از آنجا که قساوت قلب، موجب ترک  (۶3)«بخشد  به آدمی می
ها و بالهاست، تضرّع و استغاثه به درگاه خداوند در هنگام سختی

 فرماید: خداوند متعال می
عُوا وَ لکِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَیَّنَ لَهُمُ فَلَوْ ال إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّ)

 (49)انعام/ (الشَّیْطانُ ما کانُوا یَعْمَلُونَ
یابیم که مقصود از این آیه نفى تضرّع با رجوع به تفاسیر درمی

است، زیرا گفته شده وقتى که عذاب ما آمد تضرّع نکردند، امّا این 
داللت بر این است که  شروع شده به منظور« لو ال»که جمله با 

 (70).ترک تضرّع ندارنداى براى  جز دشمنى و سنگدلى بهانه
مَا جَفَّتِ الدُّمُوعُ إِلَّا »آمده است: )ع(  در حدیثی از امیرمؤمنان علی

بنابر این (78)«لِقَسْوَةِ الْقُلُوبِ وَ مَا قَسَتِ الْقُلُوبُ إِلَّا لِکَثْرَةِ الذُّنُوبِ
عدم تضرع، همان قساوت قلب است. هر  روایت، مهمترین عامل

شخص باید آن گونه قلب خود را از گناهان پاکیزه نگه دارد که 
جای غلظت قلب، همواره رقت قلب داشته باشد و بتواند در ه ب

 لحظات حساس زندگی با معبود خود به دعا و نیایش بپردازد. 
خدا یا نظم –واقع تضرع عامل اتصال با روح عالم خلقت  در
شود کاری )باثمر( انجام می فرآیندی است که در آن واقعاً -ئناتکا

و قدرتی معنوی به همراه آثار روانشناختی یا جسمانی در ما جریان 
 (72)یابد.می
فطری  نتیجه یکی از احساسات اصیل و حقیقی بشرکه ریشه در

دارد، توجه به دعا و ارتباط یافتن با عالم غیب و مبدأ آفرینش و 
 الهی از طریق تضرع است. یزالالقدرت 

 
 
  ین عملئتزج.

توان  طورى که مىهگیرد، ب اعمال انسان از اخالق او سرچشمه مى
گفت، اعمال و رفتارهاى انسان ثمره خلق و خوى درونى اوست؛ 

دهد؛ یعنى، تکرار  همچنین اعمال انسان نیز به اخالق او شکل مى
شود  حالت درونى مىیک عمل خوب یا بد، تدریجاً تبدیل به یک 

گردد، خواه فضیلت  و ادامه آن سبب پیدایش یک ملکه اخالقى مى
هاى مؤثّر براى تهذیب نفوس، باشد یا رذیلت؛ بنابراین یکى از راه

تهذیب اعمال است، چنانچه تکرار یک عمل بد در درون روح و 
جان انسان ریشه بدواند، و روح را به رنگ خود در آورد و سبب 

شیطان که دشمن قسم خورده  (79)ذائل اخالقى گردد!پیدایش ر
انسان است، سعی بر این دارد که رذایل اخالقی انسان را در نظر 

بنابراین  (74).شودوی زیبا جلوه دهد، تزیین عمل اینگونه حاصل می
)شهوات، گناهان،  ینئسالح شیطان تزیین عمل و گمراهی است، تز

 ط)حق از باطل، صرا کارهای منکر و زشت( و گمراه کننده
مستقیم خدا، راه و روش اولیای الهی( است و هرکس آیات خدا را 

داند که شیطان سلطان قلب بندگان خالص خدا درک کند می
هایی که قلبشان از یاد خداوند فاصله گرفته، اما آن (75)نیست؛
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کنند، ها حاصل میای برای نفوذ شیطان بجهت دعوت به بدیزمینه
شود، چرا که قساوت ت، به قساوت قلب دچار میدر این صور

ین اعمال زشت در نظر انسان به ئاى مناسب براى تز قلب نیز زمینه
 فرماید:وسیله شیطان است، خداوند متعال نیز می

 (49)انعام/(... قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطانُ ما کانُوا یَعْمَلُونَ)
ین عمل از ئت که: قساوت قلب، سبب تزپیام آیه مذکور چنین اس

جانب شیطان است و در این حالت شیطان اعمال زشت انسان را 
هایی که در ها و جنایتدهد، بسیاری از جرمبرای او زیبا جلوه می

گیرد، به همین خاطر است، اشخاصی که عالم واقع صورت می
و در گردد سپارند، عقلشان ذایل میافسار خود را دست شیطان می

دوره نوجوانی به دام شیطان افتادن امکان بیشتری دارد، چرا که در 
کند و پذیرای این دوره نوجوان، دوران برزخی خود را طی می

سخن حق و باطل است، بنابراین پیروی از شیطان عامل اصلی 
 بزهکاری در افراد است.

بزه عبارت از اقدام به عملی است که برخالف موازین، مقررات، 
در کتب و  انین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشدقو

شود که متهم به ارتکاب شناسی، بزهکار به کسی گفته میجرم
رفتار ضد اجتماعی یا قانون شکنی است، و به علت اینکه به سن 

هجده سالگی( نرسیده است، مانند یک مجرم  )معموالً قانونی
بزهکاری یک نوجوان شود، ممکن است بزرگسال مجازات نمی

چرا که نوجوان با پیروی از  (7۶)ای برای یک جنایت باشد،مقدمه
خطوات شیطان، چشم و دلش به روی حقایق بسته شده است و هر 

پندارد و از کوچکترین عمل به جنایات گونه عمل زشت را زیبا می
یابد، بنابراین شخصیت روحی و روانی فرد تری دست میبزرگ

 شته و از سالمت روحی برخوردار نیست و دچار تذلذل گ
 (77)آزارد.های روانی یکسره روح او را میتنش

یک پژوهش کشوری، سالمت روان را در ایران  ن درامحقق
ها بررسی رابطه بین هوش هیجانی با اند. هدف آنارزیابی کرده

سالمت روانی در افراد بزهکار و عادی بوده است و در طی این 
نمرات  GHQ نامهتند که افراد بزهکار، در پرسشمطالعه دریاف

 (71)اند.ههای روانی کسب کردبیشتری در ابعاد بیماری
ثیر مستقیمی بر سالمت روان وی دارد، أنتیجه اعمال انسان ت در

کند و در واقع روح القلب، زمینه اعمال بد را فراهم میشخص قسی
های روحی و یخود را با این اعمال عجین کرده و دچار بیمار

 گردد.روانی می
 
  ناپذیریحق د.

 حق تعبیرى به و عینى حق یکى دارد: معنا دو معمول طور به حق
 در و دید دو با حق کلمه یعنى حقوقی. حق یکى و فلسفى؛ علمى یا

 عبارت عینى حق دارند. تفاوت هم با که رودمى به کار زمینه دو
 یعنى باشد. حق داشته تحقق عین عالم چیزى در که است این از

 ثابت.  موجود
 حق شود:مى گفته حقوق علم و حقوق در دیگر معناى به حق

 دخالت خودشان سرنوشت تعیین در بتوانند که است این مردم
 سرنوشت تعیین در مردم کردن دخالت مردم است. حق این کنند،

 اساسى، حقوق انسانى، اولیه آنهاست، حقوق حق مقدراتشان و
 فرزند بر مادر و پدر است، حق این پدر بر فرزند حق بشر، حقوق

 (73)...و بینوایان حقوق است، این
با روشن شدن تعاریف حق، مراد از حق در پژوهش حاضر، همان 
حق عینی یا علمی است، آیاتی از قرآن اشاره دارد به این که 

شود و خداوند متعال در این ناپذیری میقساوت قلب، موجب حق
 فرماید:می باره چنین

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ فَهِیَ کَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَ إِنَّ )
 (. 74) بقره / (مِنَ الْحِجارَةِ لَما یَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ ...

انّ من الحجارة » نویسد: تعبیرعالمه طباطبایی در خصوص آیه می
ها در قساوت قلب تا سرحدّ برخى انسان فهماند که مى...« 

اند. در آیه دیگری نیز خداوند متعال  رویگردانى از حق پیش رفته
 فرماید:می

 (89)مائده/  (فَبِما نَقْضِهِمْ مِیثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِیَةً ...)
قساوت قلب یعنى قلبى که در برابر حق خاشع نبوده و پذیرش 

 (10)ندارد.
أَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ )

وَ ال یَکُونُوا کَالَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ 
 ( 8۶دید/ )ح (قُلُوبُهُمْ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ

هایشان را  این آیه شریفه مؤمنین را که به خاطر قساوتى که دل
شود، حقى هم که از  فرا گرفته، و در مقابل ذکر خدا خاشع نمى

کند، سرزنش کرده، سپس حال  ناحیه او نازل شده آن را نرم نمى
کند، که کتاب خدا بر آنان  آنان را به حال اهل کتاب تشبیه مى

هایشان دچار قساوت ثر آرزوهاى طوالنى دلنازل شد، و در ا
مراد از حق در اینجا با اتفاق نظر علمای تفسیر، همان  (18)گردید.

و بنابراین قرآن حق است و از آنجایی که حقّ  (12-14).قرآن است
از این رو باید  سالمت روح است،  ، نشانه پذیرى  شنوى و حقّ

ند متعال فرمان داده دستورات و احکام قرآن را همانطور که خداو
نازل کرده است، اجرا شود، در )ص(  است و بر قلب نازنین پیامبر

غیر این صورت امکان انحراف و پذیرش افکار و قوانینی که به 
 هایرساند وجود دارد؛ چرا که میان پیشرفتسالمت روح آسیب می

انسانی، حق با سالمت جامعه بشری ارتباط مستقیمی وجود 
 (15)دارد.

توان دریافت که پذیرش حق، رابطه مستقیمی با ر مجموع مید 
سالمت روان دارد و این رابطه فقط مختص به خود شخص نیست 
بلکه فرد با جامعه نیز در تعامل است و اگر افراد یک جامعه حق 

کننده را به درستی بشناسند و به آن عمل کنند، نه تنها تضمین
بتی در جامعه نیز به همراه سالمت روح خود هستند، بلکه آثار مث

 .دارد
مَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ  وَ)فرماید: چنانچه خداوند متعال در این باره می

 (9۶)زخرف/ (الرَّحْمَنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ
گردانی از حق به صورت اندک در واقع نفوذ افکار شیطانی با روی

اکتفا به همان مقدار و یا عدم  شود و بدون و تدریجی شروع می
هایش کار به جاهای باریک و  پیشگیری از همان ابتدای وسوسه

های شیطان مرحله به مرحله،  شود. وسوسه خطرناک کشیده می
گام به گام و تدریجی است. او هرگز انسان پاکدامن را یکباره به 

 کشاند؛ بلکه او را قدم به قدم به سمت آلودگی و آغوش فساد نمی
های تردیدی نیست که یکی از جلوه (1۶)کشاند گناه و فحشا می

های مؤمنان است. به نظر رسانی ابلیس، ایجاد اضطراب در دلزیان
آورد. ها در میان مؤمنان را، ابلیس پدید میرسد اکثر اضطرابمی

های مختلفی دارد از جمله این که ابلیس در این راه، فنون و شیوه
های آفریند. او در این حزن آفرینی راهها میحزن و اندوه در دل
 (17)کند.گوناگونی را طی می

های شیطانی، موجب در نتیجه آلوده شدن به گناه، توسط وسوسه
شود، ناگفته پیداست که فحشا سلب آسایش روح و روان افراد می

 و فساد، مهمترین عامل تخریب سالمت روح در انسان است.
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 گیرینتیجه 
اش روان هر شخصی با توجه به جهان اطراف و جامعهسالمت 

توان گفت سالمت روان، یک امر فردی شود و نمیسنجیده می
قساوت یک نوع  است و به معیارها و خصوصیات فردی تعمیم داد.

شود، در این حالت اندرز و  بیماری است که بر دل انسان عارض می
تواند منشأ بسیاری یکند؛ اگر درمان نشود م انذار در آن اثری نمی

 از جنایات و کارهای خالف اخالق گردد.
تحقیقات و گزارشات علمی حاکی از آن است، شخصی که به خدا 
ایمان قلبی دارد، همواره ذکر او بر لبانش جاری هست و از آرامش 

شود روحی خاصی برخوردار بوده، زیرا ذکر وسیله تسکین قلب می
 های روحی خود بکاهد.از پریشانیتواند و انسان با گفتن ذکر می

شود افکار و اندیشه انسان به باطل طوالنی شدن آرزوها موجب می
بسیاری از آیات نکوهش شده است،  گرایش پیداکند، این عمل در

آرزوها باید در چارچوب امکانات، استعدادها، شرایط و ظرفیّت 
ینش، انسان از بدو آفر. آورد باشد وگرنه سر از موهومات در مى

نیازمند صداهای زیبا و لذت بخش بوده و طبیعت، اولین آواز را در 
هایی که در نظر اسالم حرام موسیقی، گوش انسان سر داده است

هستند، قساوت دل به همراه دارد و همچنین در تحقیقات چنین 
گزارش شده است که بر اثر گوش دادن به موسیقی عواطف انسان 

گذارد و حتی ثیر منفی میأفرد تتحریک شده، مغز بر اعصاب 
 شود.  موجب فراموشی خاطرات و احساسات گذشته می

دلبستگی به مادیات، موجب قساوت قلب و فراموشی از یاد 
شود پروردگار است و در این حالت انسان سرگرم مسایل مادی می

شود، محققان غربی نیز و امور اخروی در نزد وی کم ارزش می
مترین عامل افسردگی، جدایی از یاد خدا و اند که مهدریافته

، الگویی جامع برای دانستن طرز )ع( رائمه اطهات و معنویات اس
استفاده صحیح امور مادی هستند و برای داشتن یک زندگی سالم، 

توجه به  در طول تاریخ با باید از سیره ائمه بزرگوار استفاده کرد.
اند از که نقض عهد کردهآیات شریفه قرآن کریم، در میابیم کسانی 

های مذکور در امان نبوده و طعم تلخ عهد شکنی را در پیامد
اند، بنابراین عهدشکنی نیز یکی از عوامل زندگی خود تجربه کرده

 اندازد.قساوت قلب است که آرامش روانی انسان را به خطر می
 یکی از آثار قساوت، پراکندگی مردم هست، و انسان چون ذاتاً

برد، سبب فراهم شدن له رنج میأاجتماعی است از این مس موجودی
اضطراب اجتماعی است که آثاری مخرب بر سالمت روان فرد 

 گذارد.می
خاطر قساوت قلب است، ه های قرآنی، عدم تضرع بطبق آموزه

چنانچه برخی از عوامل قساوت قلب نیز بیان شد، ابتدا باید عامل 
یجه این اثر چیست و برای رفع شناسایی شود و سپس بدانیم که نت

آن و رقّت قلب تالش کرد، چرا که تضرع بهترین حالت انسان 
 برای توجه به معبود و رسیدن آرامش حقیقی است. 

بسیاری از  ،ین عمل از جانب شیطان استئقساوت قلب، سبب تز
گیرد، به همین هایی که در عالم واقع صورت میها و جنایتجرم

ثیر مستقیمی بر سالمت روان أاعمال انسان تچرا که  خاطر است،
کند و در القلب، زمینه فساد و فحشا را فراهم میدارد، شخص قسی

های واقع روح خود را با این اعمال عجین کرده و دچار بیماری
 گردد.روحی و روانی می

قرآن حق است و باید دستورات و احکام قرآن را همانطور که 
نازل )ص(  است و بر قلب نازنین پیامبر خداوند متعال فرمان داده

کرده است، اجرا شود، زیرا در صورت نپذیرفتن این کالم حق، 
و اگر افراد یک جامعه حق را به  افتدسالمت روح به خطر می

درستی بشناسند و به آن عمل کنند، نه تنها تضمین کننده سالمت 
 ه دارد.روح خود هستند، بلکه آثار مثبتی در جامعه نیز به همرا
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