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ARTICLE INFO  ABSTRACT 
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 Purpose: Quranic verses and hadiths are used in such a way that the 
human heart is as healthy and diseased as the body. The word heart 

is mentioned many times in the Holy Quran. The present study 

aimed to analyze the concepts related to heart damage from the 
perspective of the Holy Quran. 

Materials and Methods: The present study is in the field of 

qualitative research and has been done by content analysis. 
Findings: After collecting verses related to the heart and its injuries, 

the obtained concepts were categorized and collected in a table. 

Then, according to the meanings of the verses and interpretations of 

the Holy Quran, the concepts were briefly analyzed and the causes, 
contexts, signs and symptoms, process, consequences, and strategies 

for prevention and intervention in heart-related injuries were 

extracted. In this study, we mentioned 23 concepts related to heart 
damage that have been extracted from verses.  

Conclusion: Among the concepts that refer to heart damage in the 

Qur'an are: Hijab of the heart, sealing the heart, cruelty, etc. Closing 

the heart, depriving man of the perception of divine knowledge and 
not benefiting from a correct understanding of man, the world And 

it connects man and the world. By identifying the types of heart 

injuries, as well as knowing the causes and contexts, signs and 
symptoms, process, consequences, and strategies for preventing and 

intervening in heart-related injuries, one can prevent or treat the 

disease. Related to the heart, took constructive action. 
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 47 کریم قرآن دیدگاه از قلب آسیب با مرتبط مفاهیم تحلیل  

 1401 تابسستان، 2، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 قرآن دیدگاه از قلب آسیب با مرتبط مفاهیم تحلیل

 کریم

 ۱الساداتیرئیس نرجس بی بی
 ،یمالسا آزاد دانشگاه ،یزد دحاو ،مشاوره هورگ ،یدکتر دانشجوی

 .ناریا ،دزی
 

 ۲فالح حسین محمد
 زادآ دانشگاه یزد، واحد ،روانشناسی و تربیتی علوم گروه ،دانشیار

 .(لوئسم هدنسیون) ناریا ،دزی ،یمالسا
 

 ۳وزیری سعید
 ،یمالسا آزاد دانشگاه یزد، دحاو درسی، ریزی برنامه هورگ ،رایداتسا

 .ایران یزد،
 

 4عاصی ابوالقاسم
 آزاد دانشگاه  یزد، واحد حدیث، و قرآن علوم هورگ ،استادیار

 .ایران ،دزی ،یمالسا
 

 چکیده
 انسان قلب که شودمی استفاده چنین روایات و قرآن آیات از: هدف
 بارها کریم قرآن در قلب یواژه. دارد بیماری و سالمت بدن مانند
 با مرتبط مفاهیم تحلیل هدف با حاضر پژوهش. است شده ذکر

  .است شده انجام کریم قرآن دیدگاه از قلب آسیب
 بوده کیفی هایپژوهش یحیطه در حاضر، پژوهش :ها روش و مواد

 .است پذیرفته صورت مضمون تحلیل شیوه با و
 آن، هایآسیب و قلب با مرتبط آیات آوریجمع از پس :هایافته

 گردآوری جدول یک در و شده بندی دسته آمده دستبه مفاهیم
 تحلیل هب کریم قرآن تفاسیر و آیات معانی به توجه با سپس. گردید
 و هانشانه ها،زمینه و علل و شده پرداخته مختصر طوربه مفاهیم
آسیب در مداخله و پیشگیری راهکارهای و پیامدها، فرایند، عالئم،

 مفهوم 2۳ به پژوهش این در ما. شدند استخراج قلب با مرتبط های
 ارهاش اند،شده استخراج آیات از و هستند قلب آسیب با مرتبط که

  .کردیم
 قلب آسیب به اشاره قرآن در که مفاهیمی جمله از :گیرینتیجه
 بسته... و قساوت قلب، بر خوردن مُهر قلب، حجاب: از عبارتند دارد،
 از گیبهره بی و الهی معارف ادراک از انسان محرومیت قلب، شدن
 با. دارد پی در را جهان و انسان پیوند و جهان انسان، از درست فهم

 ها،زمینه و علل دانستن با همچنین و قلب، هایآسیب انواع شناسایی
 مداخله و پیشگیری راهکارهای و پیامدها، فرایند، عالئم، و هانشانه

بیماری درمان یا پیشگیری در توانمی قلب، با مرتبط هایآسیب در
 .داد ترتیب را ایسازنده اقدامات قلب، با مرتبط های

 
 قلب مرض ، قلب بر مُهر قلب، حجاب :کلیدی هایواژه

 
 ۲5/0۱/۱40۱تاریخ دریافت: 
 ۲9/06/۱40۱ تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولfallahyazd@iauyazd.ac.ir 
 

 مقدمه
 .(1)ستا قلب یماریب کار رفتۀ مهم در قرآن کریم،یکی از تعابیر به

، کتاب ژرف و آسمانی قرآن قلب ز جمله منابع اصلی تحلیل واژها
 کریم است. ظرایفی که دربارۀ قلب در این کتاب شریف وجود دارد،

گسترده در آن  یق و دقیق است که نگاهی به آن و تأملیچنان عم
 دگاهید از روان. (2)یای بسیاری از نکات پوشیده باشدتواند گومی

 جزء نیتر یاصل که دارد..(. نفس، قلب، ذهن،) یمختلف یاجزا قرآن،
 داده نسبت قلب به قرآن، در یماریب و سالمت رایز است قلب آن

 برابر در که باشد یم ییقوا ۀمجموع قرآن، در قلب. است شده
 کنند،یم عمل و رندیپذیم اثر اند،حساس یدرون و یرونیب حوادث

 جان،یه زش،یانگ ار،یاخت اراده، جمله از انسان مسائل یعمده بخش و
به  صفاتش و خصال تمام و وجدان، آمال، و آرزو اخالق، عواطف،

 مرکز ای دل یمعنا به اصطالح در قلب اما .(۳)است مربوطقلب 
دگرگونی اند که قلب انسان را به این جهت قلب نام نهاده (4).است

در اصطالح به دو معنا به « قلب»واژه (. 2دهد)آن رخ می فراوان در
قلب به معنای عضو صنوبری شکل که در طرف  -1رود: کار می

چپ سینه قرار دارد و مانند تلمبه برای رساندن خون در تمام بدن 
. قلب به منزله یکی از ابزارهای شناخت و مرکز عواطف 2فعال است

عبیر شده تو احساسات ویژه، که گاه از آن به حقیقت انسان نیز 
، همان چیزی است که گاه از آن به روح،است. قلب به معنای دوم

(. وجه نامگذاری آندو به قلب، ۵روان و جان تعبیر شده است) 
گیرند، ذکر دگرگونی و اینکه هر لحظه حالت جدیدی به خود می

در آموزه های دینی، قلب عالوه بر روح و روان، به  (۶شده است)
هنگامی که در (. 7)دل و خرد و عقل به کار رفته است معناهای

دقت کنیم، نقش اساسی و محوری « قلب»تعاریف و معانی مختلف 
در هیچ (.2)شودقیقت انسان به خوبی ملموس میوجود و حآن در 

های اخالقی و تربیتی، به اندازۀ قرآن کریم، به اهمیت یک از مکتب
گونه قلب مطرح کرده  ۵0قلب توجه نشده است. در قرآن حدود 

 «آیات القلب»مربوط به این موضوع را است، که باید آیات شریفۀ 
( همسو با این پژوهش، امراض 1۳۹۹ی )رحمان و یکرم (۸)نامید. 

، «کنان»، «قفل»، «رین»قلب معنوی را، که قرآن کریم، از آن به 
کند، و امثال آن یاد می« قساوت»، «ختم»، «طبع»، «صرف»، «غالف»

 (. ۹برند )نام می

( ۸4، صافات/۸۹( قلب سلیم )شعرا/1۳۹۶ابراهیمی، نظری و حسنی )
، ۳2ی سالمت روان، و مرض قلب )احراب/را عامل و نتیجه

ل و ( را عام11، فتح/12، احزاب/ 20، محمد. 10، بقره/ ۵2مائده/
 (.۳کنند )بیمار روان معرفی می ینتیجه

سالمت معنوی را  جوادی آملی؛به نقل از  1۳۹۹ )کرمی و رحمانی،
کند و چون موصوف ارزش و مرض معنوی را ضد ارزش معرفی می

روح  و از طرفی، چون اصل انسان،هردو، قلب و جان انسان است 
است، پس سالمت روح مهتر از سالمت بدن است و بیماری دل 

لذا در دیدگاه ایشان، شناخت بیماری شدیدتر از مرض جسم است، 
ت داروی آن و آشنایی با کیفیت درمان، تا نیل به شفای روح و معرف

 (.۹از رهنمودهای قرآن کریم است) ل،کام
از نظر قرآن اگر کسی دچار ؛ 1۳۹۳خوشدل روحانی و بیگدلی، 

مرض قلب است در صورت تمایل به مداوای بیماری خود، باید به 
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قرآن در بیان خصوصیت بارز توبه، سوی خدای عزوجل توبه کند. 
ار شایسته و اعمال صالح آن را ایمان به خدا و تذکر به افک

 (.4داند)می
مراد ازقلب، روح سلیم و نفس انسانی است. قلب  1۳۸۹مصباح ، 

 گاه که دچارو آن« قلب سلیم»زمانی که برمحور فطرت الهی باشد، 
هوای نفس و  آلودگی به گناه،گردد. می« قلب بیمار»زنگار گردد، 
 های شیطانی، زنگار زدگی و مهر زدگی از جملهسهپیروی از وسو

 (.10عوامل مهم قساوت قلب انسان است)
، تاریکی و ظلمتی «مرض»مفهوم قرآنی واژۀ ؛ 1۳۹7ریاحی مهر، 

درمیان مسلمانان است که دراثر ایمان ضعیف در قلب گروهی افراد 
 (.11آید)به وجود می
المیزان ذیل برخی آیاتی که عالمه در به نقل از  1۳۹۶فیروز مهر، 

گوید عامل بیماری قلب رذایل میاند، بیماری قلب را مطرح کرده
 (.12ایمان و عمل صالح است) مان آن،هستند و راه در

توان گفت: عالمه طباطبایی تحلیل در ضرورت انجام این تحقیق می
مبسوطی دربارۀ این موضوع ارائه کرده است، و با توجه به اینکه 

 گوید: این گواه براینو اکتساب به قلب استناد داده شده می کسب
است که مراد از قلب، همان انسان به معنای جان و روان اوست؛ 
زیرا تعقل و تفکر و عشق و نفرت و امید و بیم و امثال اینها را، 

 -تواند با این اعتقاد که قلب، عضو مدرک بدن استگرچه کسی می
به قلب  -نین اعتقادی داشته باشندچنان که ممکن است عامه چ

شود و دیدن به نسبت دهد؛ چنان که شنیدن به گوش نسبت داده می
چشم و چشیدن به زبان، کسب و اکتساب از اموری است که جز 

(. اما مسئله بسیار مهم این است 1۳توان نسبت داد)به خود انسان نمی
د تا ب باشخاصیت دگرگونی دارد انسان باید بسیار مراق« قلب»که 

با غفلت، غرور، گناه و اعمال نادرست و ... قلب سلیم خویش را 
(. در آیات دیگری صفات یا حاالتی به قلب نسبت 14مریض نکند)

شود. کلمات: غلیظ داده شده که نامطلوب و نابهنجار محسوب می
)خشن(، قساوت)سخت دل(، رین)حجاب(، ختم)مهر(، اثم)گناه( 

یب)تردید(، کبر، انکار، غمرۀ)پوشش(، عمی)کوری( ضیق)تنگی(، ر
حمیه )تعصب(، ناپاکی، غل )کینه( طبع )مهر( و زیع)انحراف(، برخی 
از این مواردند. بیماری قلب، انحراف آن از استقامت فطری شمرده 

رو شناخت و آشنایی هر چه بیشتر با مفاهیم (. از این1۵شود)می
تار شدن در مرتبط با قلب برای آشنایی و پیشگیری از گرف

در پژوهش های پیشین، از طرفی،  نماید.های قلب ضروری میبیماری
و  ،امدهایپ، ندعالئم، فرای و هانشانهها، هنیعلل و زمکشف کمتر به 

در های مرتبط با قلب در آسیب و مداخله یریشگیپ یراهکارها
پرداخته شده است. کشف این موارد، که قالب یک مجموعه و الگو 

ای، فرایندی و پیامدی مرتبط با آسیب ها را مقوالت زمینهآنتوان می
ط های مرتبقلب نامید، به ایجاد یک نگاه مجموعی نسبت به آسیب

تواند بسترساز اقدامات با قلب و بیماری قلب کمک کرده و می
هدف ما در رو، ز اینا ای در این زمینه باشد.پیشگیرانه و مداخله

 قرآن دگاهید از قلب بیآس با مرتبط میمفاه لیتحل این پژوهش
، و امدهایپ، ندعالئم، فرای و هانشانهها، هنیعلل و زمو  میکر

 های مرتبط با قلبدر آسیب و مداخله یریشگیپ یراهکارها
 باشد. می
 
 اه روش و داوم

ش رو و بوده های کیفیی پژوهشدر حیطه حاضر،روش پژوهش 
-است. تحلیل مضمون، یکی از روش تحلیل مضمون صورت پذیرفته

، هاهایی همچون مصاحبههای مناسب تحلیل محتوای کیفی برای داده
باشد. های باز، متون دینی )قرآن و حدیث( و تاریخی میپرسشنامه

هایی غنی و تفصیلی های پراکنده و متنوع را به دادهاین روش، داده
مرتبط با آیات همچنین با بررسی تفاسیر (.1۶)کندتبدیل می

ها، نهعلل و زمیشده )عمدتا تفاسیر شریف المیزان و تسنیم(، استخراج
ها و عالئم، فرایند، پیامدها، و راهکارهای پیشگیری و مداخله نشانه

 اند.های مرتبط با قلب شناسایی شدهدر آسیب
 هاافتهی

-به اهیم، مفهای آنآوری آیات مرتبط با قلب و آسیبعپس از جم

سپس  ده و در یک جدول گردآوری گردید؛بندی شآمده دستهدست 
با توجه به معانی آیات و تفاسیر قرآن کریم به تحلیل مفاهیم به 

، دنعالئم، فرای و هانشانهها، هنیعلل و زم تا طور مختصر پرداخته شد
های مرتبط با در آسیب و مداخله یریشگیپ یراهکارها، و امدهایپ

دست آمده مرتبط با هبمضامین  قلب استخراج نیز مشخص شوند. 
 2۳عبارت بودند از:  آسیب قلب که از قرآن کریم استخراج شدند

و  آسیب قلب هستند مضمون اصلی یعنی که مرتبط با مضمون فرعی
،  1در جدول  مضامیناین  آیه از قرآن کریم استخراج شدند. ۵۳از 

  اند.بیان شده

 
 قلب بیآس با مرتبط میکر قرآن از شدهاستخراج ضامینم: 1جدول

 قلب بیآس با مرتبط میکر قرآن از استخراج شده مضامین
 [4۶/اسراء ؛۵/فصلت ؛۵7/کهف ؛2۶ و 2۵/انعام: مبارکه سور اتیآ در( کنان)قلب حجاب]
 [۹۳/توبه ؛۸7/توبه ؛100/اعراف: مبارکه سور اتیآ در( طبع)قلب حجاب]
 [1۵۵/نساء ؛۸۸/بقره: مبارکه سور اتیآ در( غلف)قلب حجاب]
 [2۳/هیجاث: مبارکه سوره اتیآ در( ختم)قلب حجاب]
 [ 74/ونسی ؛4۶/انعام ؛۵۹و ۵۸/روم ؛101/اعراف ؛۳۵/غافر: مبارکه سور اتیآ در قلب بر شقاوت مُهر]
 [2۸/کهف ؛۳/اءیانب ؛17۹/اعراف ؛۳و2/ منافقون ؛10۸ و 107/نحل: مبارکه سور اتیآ در غفلت و قهر مُهر غافل، قلب]
 [1۳/مائده ؛۵/صف ؛22/زمر ؛۸۸/ونسی ؛1۶/ دیحد ؛74/ بقره: مبارکه سور اتیآ در یقس قلب قساوت، قلب، شدن سخت]
 [127/توبه: مبارکه سوره اتیآ در قلب صرف قلب، انحراف] 
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 49 کریم قرآن دیدگاه از قلب آسیب با مرتبط مفاهیم تحلیل  

 1401 تابسستان، 2، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 [14 و1۳/نیمطفف: مبارکه سوره اتیآ در نیر مقهورو قلب زنگارقلب،]
 [4۶/حج: مبارکه سوره اتیآ در ،یاعم قلب قلب، کورشدن]

 [۳و2]قلب الهی، در آیات سوره مبارکه: انبیاء/
 [14، حجرات/1۶7]قلب منافق، در آیات سوره مبارکه: ال عمران/

 [۵2؛ مائده/ ۵0؛ نور/10]قلب مریض، مرض قلب، در آیات سوره مبارکه: بقره/
 [۹۳سوره مبارکه: بقره/  ]قلب دستاویز، در آیات

 [4۵]قلب مرتاب، شکاک، در آیات سوره مبارکه:توبه/
 [2/حشر:مبارکه سوره اتیآ در مرعوب، قلب]
 [24/محمد:مبارکه سوره اتیآ در شده، قفل و بسته قلب]

 [14]قلب متشتت، پریشان؛ حشر/
 [ ۸۸]غلف قلب، قلب پوشیده؛ در آیات سوره مبارکه: بقره/

 [۵/صف: مبارکه سوره اتیآ در ر؛یناپذ حق قلب]
 [110]قلب تقلیب شده؛ انعام/ 

 [1۵1/  عمران ال ؛2/حشر ؛2۶/احزاب قلب؛ رعب مرعوب؛ قلب]
 [7/ عمران ال قلب، غیز قلب، انحراف]

یکی از مفاهیم اصلی ومرتبط با ناهنجاری و آسیب روان، مشکالت 
در های به عمل آمده از جمله بررسی .مربوط به قلب مریض است

دریافتیم که قلب ممکن  با توجه به آیات، ،درمورد قلباین پژوهش 
اری باشد که باعث آسیب و حتّی بیماری است دارای مشکالت بسی

، در حوزه قلبزیر  مضامین ما به ،شود. با توجه به آیاتآن می
 ؛2۶ و 2۵/انعام: مبارکه سور اتیآ در( کنان)قلب حجاب] رسیدیم:

 سور اتیآ در( طبع)قلب حجاب]-[  4۶/اسراء ؛۵/فصلت ؛۵7/کهف
 در( غلف)قلب حجاب] -[۹۳/توبه ؛۸7/توبه ؛100/اعراف: مبارکه

 در (ختم)حجاب قلب]-[ 1۵۵/نساء ؛۸۸/بقره: مبارکه سور اتیآ
 سور اتیآ در قلب بر شقاوت مُهر] -[2۳/هیجاث: مبارکه سوره اتیآ

 74/ونسی ؛4۶/انعام ؛۵۹و ۵۸/روم ؛101/اعراف ؛۳۵/غافر: مبارکه
 107/نحل: مبارکه سور اتیآ در غفلت و قهر مُهر غافل، قلب] -[
 سخت] –[ 2۸/کهف ؛۳/اءیانب ؛17۹/اعراف ؛۳و2/ منافقون ؛10۸ و

 ؛74/ بقره: مبارکه سور اتیآ در یقس قلب قساوت، قلب، شدن
 انحراف] –[ 1۳/مائده ؛۵/صف ؛22/زمر ؛۸۸/ونسی ؛1۶/ دیحد

 زنگارقلب،] –[ 127/توبه: مبارکه سوره اتیآ در قلب صرف قلب،
 -[ 14 و1۳/نیمطفف: مبارکه سوره اتیآ در نیر مقهورو قلب

 –[ 4۶/حج: مبارکه سوره اتیآ در ،یاعم قلب قلب، کورشدن]
 در منافق، قلب] –[ ۳و2/اءیانب: مبارکه سوره اتیآ در ،یاله قلب]
 ض،یمر قلب] –[ 14/حجرات ،1۶7/عمران ال: مبارکه سوره اتیآ

[ ۵2/ مائده ؛۵0/نور ؛10/بقره: مبارکه سوره اتیآ در قلب، مرض
 قلب] –[ ۹۳/ بقره: مبارکه سوره اتیآ در ز،یدستاو قلب] –

 مرعوب، قلب] –[ 4۵/توبه:مبارکه سوره اتیآ در شکاک، مرتاب،
 اتیآ در شده، قفل و بسته قلب] –[ 2/حشر:مبارکه سوره اتیآ در

 –[ 14/حشر شان؛یپر متشتت، قلب] –[ 24/محمد:مبارکه سوره
 قلب] –[  ۸۸/بقره: مبارکه سوره اتیآ در ده؛یپوش قلب قلب، غلف]

 شده؛ بیتقل قلب] –[ ۵/صف: مبارکه سوره اتیآ در ر؛یناپذ حق
 ال ؛2/حشر ؛2۶/احزاب قلب؛ رعب مرعوب؛ قلب] –[ 110/ انعام

 .[7/ عمران ال قلب، غیز قلب، انحراف ؛1۵1/  عمران

: دیگو راغب. کردن وارونه و برگرداندن: اندآورده قلبدر معنی 
 مثل یبوجه یوجه از است آن دنیگرد و گرداندن ءیش قلب

 از اعم. یماریب: مرض .اشقهیازطر انسان گرداندن و لباس گرداندن
 مرض، آمده، نیچن راغب مفردات در( 17).یمعنو ای باشد یبدن آنکه

 قسم دو بر و بوده انسان ژهیو و مخصوص که است اعتدال از خروج
 و حسد بخل، جهل، رینظ یامراض(ب ،یجسمان مرض(الف باشد،یم
به عبارت دیگر، مرض جسمی همواره با مرض روانی تالزم  .(4)رهیغ

توانند در سالمت رغم ابتال به مرض جسمی، مینداشته، و افراد علی
(. 1۹)است انسان تیهو لیاص گوهر قلب. (1۸روانی به سر ببرند)

 یزیچ قلب، با جز یآدم و اوست مدرک نفس و قلب با انسان تعقل
 قُلُوبٌ لَهُمْ فَتَکُونَ:» فرمود میحک یخدا رو نیا از کند،ینم ادراک را

مرض قلب  (. 20)است تفکر و تعقل قلب، کار پس  «بِهَا یَعْقِلُونَ
 آن چیزیحالتی است که قلب استقامتش را در تعقل از دست داده و 

ها  پذیرد و در عقاید حقه که هیچ شکی در آنراکه باید بپذیرد نمی
 اشخاص را ،(مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِی) ییطباطبا عالمه(. 4)شک کند نیست،

 فیضع یمانیا با اول از رودیم احتمال که داندیم یمانیاال فیضع
 انمیا از بعد آخر در و شده لیمتما نفاق یسو به سپس آوردند، مانیا

 را فرد اعمال و افکار تمام قلب، مرض. (21)اندبرگشته کفر یسو به
 یدشمن و نهیک رنگ،ین خدعه، به وادار را او و داده قرار ریتاث تحت

 و رشد مشاهده با افراد گونه نیا مرض. کندیم مؤمنان و خدا با
 تردیشد شانیدشمن و نهیک و افتهی شیافزا مومنان، جامعه تیموفق

 به را قلب(. 11( )مَرَضًا اللَّهُ فَزَادَهُمُ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِی:) شد خواهد
 و نفس یهوا. نامندیم «قلب» شدنش رو رویز و یدگرگون جهت

 تحول و رییتغ و انقالب نیا یاساس عامل دو ،یطانیش یهاوسوسه
 ذهن به که ییهاشبهه و یطانیش القائات ها،وسوسه. باشندیم قلب
 و تزلزل و قلب در راسخ اعتقاد و نانیاطم زوال موجب ابند،ییم راه

 مانیا یزیچ به دل صورت نیا در. گردندیم دل ینااستوار و شک
در  .(10)ماندیم یباق قطع و اعتقاد عدم و دیترد حال در و آوردینم

می  (مَرَضٌ قَلْبِهِ فِی الَّذِی فَیَطْمَعَ) احزاب، سوره ۳2ذیل تفسیر آیۀ
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                  و همکاران الساداتیرئیس نرجس بی بی  50

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 2, Summer 2022 

عالمه طباطبایی منظور از مریضی قلب را نداشتن نیروی ایمان خوانیم 
دارد؛ لذا داند که این نیرو آدمی را از میل به فحشا باز میمی

بیماردالن در برابر لطیف و نازک سخن گفتن زنان، دچار تزلزل و 
 ریتفس در(21اندازد. )شوند و همین امر آنان را به طمع میریبه می

 سخن کریمه آیه این در: »آمده استسوره بقره، 10آیه  لیذ میتسن
 مهر هایشاندل بر که آن بر افزون منافقان است؛ منافقان بیماردلى از

 ال فهم قلوبهم على فطبع...: )کنند نمى درک را حقایق و شده نهاده
 به قلبشان چون بیمار؛ حکم در هم و اندمرده حکم در هم ،(یفقهون

 به دلهایشان چون و برندنمى اىبهره هیچ آن از است، مرده مثابه
 قانمناف ،است گریبانگیرشان آن عفونت و درد است، بیمار حاد طور

 آن سر. دارند یکسانى سرنوشت کافران، با دل بیمارى و مرگ در
 بیمارى بودن مضاعف است، بیمار بودن، مرده عین در دلهایشان که

 به بعضى و آمده، پدید قبلى هاىکاریتبه اثر بر بخشى که آنهاست،
 ىمحتضر قلب چنین رو این از. است شده افزوده آن بر کیفر، عنوان

 عمل گذشته همانند نیز آینده در منافقان چون. است مرده حکم در
 هنگام تا و رفت خواهد فزونى به رو آنان بیمارى کرد، خواهند

  (.22)یافت خواه ادامه الهى قهر و جالل لقاى و مرگ
 ؛2۶ و 2۵/انعام: مبارکه سور اتیآ درحجاب قلب )کنان(: 

 ما به این مفهوم برخوردیم: 4۶/اسراء ؛۵/فصلت ؛۵7/کهف
. ستا داشتن محفوظ و پوشانـد یبمعن وکنون( اول بفتـح)کّن:کنن
 آن جمع گردد، محفوظ آن در یزیچ که آنست( کاف کسر به) کن

. 2۵ :انعام یَفْقَهُوهُ أَنْ أَکِنَّۀً قُلُوبِهِمْ عَلَى وَجَعَلْنَا .است اکنان و اکنه
 مستور آن در یزیچ وآنچه غالف و ظرف یبمعن است کن جمع اکنه

 رآنق نکهیا از میقرارداد سرپوشها و پرده آنها قلوب بر یعنی شودیم
 (17.)بفهمند را

 غلف )بر وزن فلس ( پوشاندن و قرار دادن در حجاب قلب )غلف(:
اند گویی بقلب غالفی پوشانده «قلب اغلف»غالف . در قاموس گفته 

دهد . این دو آیه نظیر فهمد و آنرا در خود جای نمیکه چیزی نمی
وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِی أَکِنَّۀٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَیْهِ وَفِی آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَیْنِنَا آیه 

هائی . گفتند قلبهای ما در محفظهاست(۵)فصلت :وَبَیْنِکَ حِجَابٌ 
را بدان میخوانی و در گوشهای ما سنگینی هست ،  است از آنچه ما

ن یای وجود دارد یعنی قادر بفهم کالم تو نیستیم. امیان ما و تو پرده
 عمده عامل دو دل شدن بسته .(2۳لفظ دوبار در قرآن آمده است)

 که یحجاب ۵ هیآ فصلت سوره .گناه یگرید و یهواپرست یکی ،دارد
 حجاب نه است مسطور حجاب که است گناه همان آمده هیآ نیا در

 هب آن ( از1۵و14 اتیآ نیمطفف )اتیآ یبعض در و «اکنه» مشهود
به گواهی قرآن، خدا در برابر  .(22)است شده ریتعب دل زنگار

 عَلَى اللَّهُ خَتَمَهایشان را مهر: )کارهای ناشایست اینان، دل
 اللَّهُ أَزَاغَ زَاغُوا فَلَمَّااز قبول حق، منصرف: )و ،۵:بقره(قُلُوبِهِمْ
 اللَّهَ نَسُواکند: )و به خودفراموشی گرفتارشان می، ۵:صف(قُلُوبَهُمْ

و خودشان نیز به پوشیده و بسته بودن دل ،1۹:حشر(أَنْفُسَهُمْ فَأَنْسَاهُمْ
.با امساک ۵:فصلت (تَدْعُونَا مِمَّا أَکِنَّۀٍ فِی قُلُوبُنَاکنند: )اعتراف می

رود و ادامه مسیرش در کجراهه خواهد لطف الهی، انسان بیراهه می
 وَمَا  اکَثِیرً بِهِ وَیَهْدِی کَثِیرًا بِهِ یُضِلُّبود.کژروی قلب، مانند اضالل: )

 مِنْ لِلنَّاسِ اللَّهُ یَفْتَحِ مَاو امساک فیض: )،2۶:بقره (الْفَاسِقِینَ إِلَّا بِهِ یُضِلُّ
مری ، ا2:اطرف (لَهُ مُرْسِلَ فَلَا یُمْسِکْ وَمَا لَهَا مُمْسِکَ فَلَا رَحْمَۀٍ

اند، زیرا ضاللت، غفلت و زیغ شیء نیستند، تا به وجود و بود عدمی
کند، ها حکم شود و خدا تنها امور وجودی را نازل یا عطا میآن

است و هر لحظه که بنابراین اضالل به معنای نرساندن فیض جدید 
های الهی، نظیر اغفال، رود. عقوبتفیض نرسد، انسان به بیراهه می

اند؛ نه کیفری و عقوبتی انسا، ختم و مهر کردن از گونۀ اضالل
و مقصود کنایی یهودان این است « اغلف»غلف یا جمع ( 24)ابتدایی
« سیف اغلف»فهمیم. های ما در غالف است و ما چیزی نمیکه دل

معنای شمشیر در غالف است و در این صورت جملۀ )قلوبنا غلف( به 
، 22ق: من هذا( و آیۀ )فی غفلۀ ۵ :فصلت نظیر آیۀ )... قلوبنا فی اکنه(

خواستند ... بنابر معنای اول، گویا یهود عصر نزول قرآن میاست،
فهمیم، گناهی نداریم؛ زیرا بگویند: ما از این که سخنان شما را نمی

ایم و خداوند به آنان های بسته و غالف شده خلق شدهاز آغاز با دل
دهد که قلوب آنان در اصل آفرینش چنین نبوده، بلکه کفر پاسخ می

و ، ۸۸ :بقره (بِکُفْرِهِمْ اللَّهُ لَعَنَهُمُ بَلْلعن و طرد آنهاست: ) آنان سبب
ها آنان را به چنین روز سیاهی نشانده که ها و پیمان شکنیتکذیب

هایشان در ستر و حجاب قرار گرفته، فهمند و دلآیات الهی را نمی
 عَنَّاهُمْلَ مِیثَاقَهُمْ نَقْضِهِمْ فَبِمَابه قساوت و سختی گرفتار شده است: )

إنَّا جَعَلْنَا عَلی قُلُوبِهِمْ »أکنّه: (. 1۹)1۳مائده: (قَاسِیَۀً قُلُوبَهُمْ وَجَعَلْنَا
؛ ما بر دل های اینها پرده هایی افکنده ایم تا نفهمند و در ...أَکنَّۀً 

گوشهای شان سنگینی قرار دادیم )تاصدای حق را باگوش جان شان 
ت بخوانی، هرگز این رو اگر آنها را به سوی هداینشنوند( و از 

. (2۵)نیز در همین رابطه است (4۶، راء)اس«هدایت نمی شوند
 نروش( وَقْرًا آذَانِهِمْ وَفِی یَفْقَهُوهُ أَنْ أَکِنَّۀً قُلُوبِهِمْ عَلَى وَجَعَلْنَا)ریتعب

 تا دل راه نعمت خشکاندن. 1: است کافران از نعمت دو سلب کننده
 مْقُلُوبِهِ عَلَى وَجَعَلْنَا: )باشند نداشته فهم قدرت و نجوشد قلب ۀچشم
 سبحان یخدا(. وَقْرًا آذَانِهِمْ وَفِی: )گوش راه نعمت بستن. 2(. أَکِنَّۀً
 و پرستدیم را نفسش یهوا و است استقالل دارهیداع که را یکس

 و یاله اتیآ و داردیمبر گام حق باطل راه در یعمد و آگاهانه
 کندیم رها خود حال به کند،یم مسخره و ریتحق را خدا یانذارها

: سازدیم محروم ،داده او به ترشیپ که یظاهر و یباطن ضیف دو از و
 «دل ۀنیزم» که را یفطر معرفت و عقل و یزندگان آب ۀچشم هم
 ،«کنان»  آن یرو که معنا نیبد خشکاند؛یم او دل در: جوشاند او
 -نفهمد یزیچ تا کند،یم قفل را آن و دهدیم قرار «ستر» و «حجاب»

 «گل نیزم» در که را ینیرزمیز آب ۀچشم بخواهد اگر که چنان
 راه -کندیم خارج انسان دسترس از را آن و بردیم فرو جوشاند،

 را یاله یایاول و اءیانب سخن جهینت در بندد،یم شیرو به را یظاهر
 اهل نه هستند؛ هوش اهل نه بزرگ، گناه نیا به انیمبتال رد؛یپذینم

 و زیغرا خاک خروارها ریز را یخداداد هیاول یۀسرما هم گوش؛
 ،است بسته گوششان راه هم است؛ قفل دلشان و کردند دفن اغراض

 دل اهر بستن اسناد که است یگفتن. شوندینم تیهدا هرگز رو نیا از
 اضالل خدا چون است، یفریک ۀگون از خدا، به کافران گوش و

ینم را( نقل و عقل راه) گوش و دل راه آغاز از خدا. ندارد ییابتدا
یم آلوده و نیچرک را دل ارشیاخت سوء به شخص خود بلکه بندد،
 رَانَ، بَلْ، کَلَّا،: )زندیم قفل آن بر و بنددیم را آن ج،یتدر به و کند
 لُوبٍقُ عَلَى، أَمْ الْقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ أَفَلَا) ؛( یَکْسِبُونَ کَانُوا مَا قُلُوبِهِمْ عَلَى

 (. 2۶( )أَقْفَالُهَا
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 5۱ کریم قرآن دیدگاه از قلب آسیب با مرتبط مفاهیم تحلیل  

 1401 تابسستان، 2، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 بعط: گفته راغب. «ختم: هیعل طبع: »دیگو قاموس در .زدن مهر: طبع
 و سّکه طبع مثل آوری در یوشـکل یبصورت را ءیشـ که آنست
 ختم از طبع: دیگو نکهیا. است اخص نقش از و اعم ختم از آن.درهم

 در زین و آن در طبع یول باشد یم زدن مهر فقط ختم رایز است اعم
 بقل به زدن مهر و طبع از مراد. رود یم بکار کردن منقش و ریتصو
 هرچند نرود آن بار ریز و نشود حق بقبول حاضر شخص که است آن
 لتع و. است مانیا تیقابل محو نوع کی آن و. باشد داشته نیقی بآن

 ۀمالحظ ؛101 اعراف. است یستمکار و تجاوز و کفر زدن مهر نیا
 ازجانب زدن مهر دهدکه یم نشانسوره اعراف، 101فهیشر هیآ

 دیرسـ بآنجـا کـار وچون زنـدیم مهر بقلوب که اوست و خداست
 شود،ینم میتسـل بحق و آوردینم مـانیا یقلب نیچن گرصـاحبید
و  . مراد از طبع(2۵)است ظلم و تعّدی و کفر همان نکاریا علت یول

مهر زدن به قلب آن است که شخص حاضر به پذیرش حق نگردد و 
زیر بار آن نرود. از این رو، خداوند دربارۀ کفرپیشگان، که بر 

 وَعَلَى قُلُوبِهِمْ عَلَى اللَّهُ خَتَمَ... هایشان مهر نهاده شده، فرموده است:)دل
کسانی (،7و۶:بقره)(عَظِیمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ  غِشَاوَۀٌ أَبْصَارِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ

که کافر شدند برایشان یکسان است که آنان را بیم دهی و یا بیم 
ن مهر هاشاهاشان و بر گوشآورند. خداوند بر دلندهی، ایمان نمی

 (.10)عذابی است بزرگی است و آنان را انهاده و بر دیدگانشان پرده
 2۳ یۀآ نور سوره مثل باشد مطلق برگردان خواه.برگردانـدن: صرف

 (.2۵( )127؛توبه، قلوبهم اهلل صرف) ؛یحال به یحال از برگرداندن ای
 هم: کوشندیم یوح از اعراض در( ص) امبریپ مجلس در هم منافقان

 آن از آنها عملکرد نیا پردازند؛یم آن انکار و تمسخر به ابیغ در
 راث بر رایز ندارد، یوح پرتو یسو روبه یاروزنه دلشان که روست

 قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ قُلُوبَهُمْ اللَّهُ صَرَفَ: )کرده صرف را شانیهادل خدا ،ینافهم
 ییاتوان قرآن تدبر و فقه و فهم در و نهاده قفل هاآن به و( یَفْقَهُونَ لَا

 یخدا (.27)( أَقْفَالُهَا قُلُوبٍ عَلَى أَمْ الْقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ اَفَلَا: )ندارند
یم آنان «تفقه و فقه عدم» را منافقان یهادل صرف علت سبحان

 و( وَتَقْوَاهَا فُجُورَهَا فَأَلْهَمَهَا) یدرون تیهدا به آنان چون یعنی داند؛
 یکل به را قلوبشان خدا نکردند، اعتنا( ع) اءیانب یرونیب تیهدا

 نَّهُمْبِأَ قُلُوبَهُمْ اللَّهُ صَرَفَ: )ستندین فهم اهل اساسا رایز کرد، منصرف
 درون در را تیهدا فقه و فهم ۀقو آنان قت،یحق در( .یَفْقَهُونَ لَا قَوْمٌ

 به میکر قرآن .(27)(دَسَّاهَا مَنْ خَابَ وَقَدْ: )اندکرده خاموش خود
یم اشاره است یآدم قلب انصراف هیما که یگناهان از ییهانمونه

 )است یاله اتیآ فهم از متکبر حرمان عامل که تکبر مانند کند
 .(22()14۶ هیآ اعراف سوره

. 14: نیمطفف «یَکْسِبُونَ کَانُوا مَا قُلُوبِهِمْ عَلَى رَانَ بَلْ کَلَّا» زنگار: نیر
 «نیر» حالت د،یآیم وجود به گناه اثر بر کهقلب، حاالت جمله از
 تاس یزنگار یمعنا به اصل در «نیر.»است قلب یزنگارگرفتگ و

 اثر بر زین انسان دل...ندینشیم یمتیق یایاش و فلزات نه،یآ یرو که
 یزنگار چنان گناهان. دهدیم دست از را خود تیشفاف و صفا گناه

 قیحقا جه،ینت در و شوندینم برطرف یآسان به که نشانندیم دل بر
 .(10)گرددینم منعکس درآن یفطر لیاص و ارزشمند یهاافتیدر و
 ینمع به نیر .است گذاشته زنگار شانیدلها یرو بر اعمالشان یعنی

 ای و ردهک غلبه بقلوبشان اعمالشان یعنی است آمده زین هیتغط و غلبه
 نعاما« یَفْقَهُوهُ أَنْ أَکِنَّۀً قُلُوبِهِمْ عَلَى وَجَعَلْنَا »مثل است پوشانده را آنها

 از 20 ثیحد الذنوب باب «الکفر و مانیاال» کتاب یکاف در. 2۵: 
 دیسف هست یا نکته بنده هر قلب در: فرمود شده نقل( ع) باقر امام

 کند توبه اگر شودیم حادث اهیس یا نکته آن، در کند یگناه چون
یم افزوده یاهیس بدهد ادامه گناه به اگر و رودیم نیب از یاهیس آن

 گرید شد دهیپوش آن چون و بپوشاند را دیسف ۀنکت کهیجائ تا شود
 یخدا ۀفرمود است آن و آوردینم یرو یکینه ب قلب صاحب
 ن،یمطفف:«یَکْسِبُونَ کَانُوا مَا قُلُوبِهِمْ عَلَى رَانَ بَلْ کَلَّا»  عزوجل

14(2۸). 
 اقفال. 24: محمد «أَقْفَالُهَا قُلُوبٍ عَلَى أَمْ الْقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ أَفَلَا»: قفل

 ستا تفکر و تدبر عدم از هیکنا قلب بر قفل بودن است قفل جمع
 زج را قرآن ندیگو که است یکسان بر رد هیآ نیا: فرموده مجمع در
 رآند تدبر به امر قرآن خود که رایز) کرد ریتفس شودینم اتیروا با
 (.17)است  آمده دیمج قرآن در کباری فقط کلمه نیا( کند یم
 غیز .است رفته بکار حق از دل انحراف در غیز .حق از انحراف: غیز
یم ینافرمان باعث که است قلب انحراف همان خدا دستور از

 (.2۸)شود
 فزع و خوف یطبرس و خوف آنرا یجوهر ،یدستپاچگ ،ترس: رعب
 و دنیترس یبمعن است مصدر آن که هست اقرب در است گفته

«  اللَّهِبِ أَشْرَکُوا بِمَا الرُّعْبَ کَفَرُوا الَّذِینَ قُلُوبِ فِی سَنُلْقِی» . ترساندن
 بنظر. 2۶: احزاب «الرُّعْبَ قُلُوبِهِمُ فِی وَقَذَفَ. »1۵1:  عمرانآل
 گم خود مانند باشد خوف کثرت از یالعالج همان مراد دکهیایم

 ستین ثابت لغات در ترادف وجود چون و ؛شدن دستپاچه و کردن
 مدهآ قرآن در بار پنج کلمه نیا. باشد داشته فرق خوف با رعب دیبا

 (.2۸) است
ختم در مقابل فتح و به معنای کامل کردن یا رسیدن به پایان ختم: 

آن است. اگر انسان با سوء اختیار خود راه توبه را که خدای سبحان 
بر روی انسان گشوده، و تا آخرین مهلت باز است عمدا بر روی خود 

شود و بست و آن را انکارو استهزا کرد، صحیفه جان او مختوم می
آن  در« کرام الکاتبین»دست ن حسنات به دیگر جایی برای نوشت

در قرآن کریم از هدایت ناپذیری و بسته بودن دلهای کافران  نیست.
، تعبیرهای دیگری نیز شده است؛ مانند «ختم»و معاندان، افزون بر

«: کنان»؛ 127سورۀ توبه، آیۀ «: صرف»؛ 10۸سوره نحل، آیۀ «: طبع»
سوره «: رین»؛ ۸۸آیۀسوره بقره، «: غالف»؛ ۵7سورۀ کهف، آیۀ 

سوره انعام، «: تقلیب»؛ 14سوره محمد،آیۀ «: قفل»؛ 14مطففین،آیۀ 
، سوره بقره، آیۀ «مرض»؛ 74ۀ سوره بقره، آی«: قساوت»؛ 110آیۀ 
« مطبوع»و « مختوم»قرآن کریم در همۀ آیاتی که سخن از . (4۶)10

ه پوشاند و چهرو چرکی که قلب را می« رین»شدن قلب دارد، یا از 
گوید، یا دربارۀ کند، سخن میشفاف و آیینه گونۀ آن را مستور می

آن معارفی را به «قساوت»و «صرف»و« کنان»و « غالف»و « قفل»
مراد، قلب روحانی است، نه جسمانی و رابطۀ بین  آموزد،بشر می

عموم و خصوص من »بیماری و سالمت قلب جسمانی و روحانی 
سمانی انسان مومن، بیمار باشد است؛ زیرا ممکن است قلب ج«وجه

 ؛ ۸4صافات:ولی قلب روحانی او سالم باشد: )اذ جاء ربه بقلب سلیم(

 یماریب به که یکافر مانند است ماریب قلب دو هر یگاهچنانکه  
 لبق سالمت از که یمومن مانند سالم قلب دو هر ای و مبتالست یقلب

 ژهیو دل یواژگون و شدن بسته(. 22)است مند بهره زین یجسم
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                  و همکاران الساداتیرئیس نرجس بی بی  5۲

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 2, Summer 2022 

 لودهآ گناه زنگار به یآدم دل که یزانیم هر به بلکه ستین منافقان
 یاله اتیآ فهم از اندازه همان به گشته مخدوم و واژگون گردد

 یتوجه یب مقدار زین قلب یماریب سنجش اریمع .گردد یم محروم
 جامع لیتحل .(22)آنهاست از انزجار ای یاله اتیآ فهم به انسان

 در نفاق طرح رو نیا از شد، خواهد هم نفاق آفت شامل دل یماریب
 آن از قبل ای عام از بعد خاص ذکر لیقب از تواندیم قلب مرض کنار
 یماریب نیا بودن ریخط همانا ذکر در آن استقالل سر و باشد
سوره توبه تفسیر تسنیم علت اضطراب و  ۵4در ذیل آیه  .(2۹)است

دودلی منافقان، سبب بیماری روانی منافقان آمده است: شک و 
شوند، نه شهامت ها شده، درنتیجه در هر چیزی مردد میاضطراب آن

کفرورزی آزادانه دارند و نه شجاعت رادمردانۀ مؤمن بودن. منافق 
در درون کافر است؛ اما جرات ندارد که درونش را با بیرون 

ت و مردد و سرگردان هماهنگ کند، از این رو همواره ناآرام اس
سوره مائده در تفسیر تسنیم  ۵2ذیل تفسیر آیه  .(۳0)کندمیزندگی 

آمده است: از آنجا که قرآن کریم شفاست، مشکالت روحی و 
 اق و ضعف ایمانهای اخالقی، اقتصادی، سیاسی و ... به ویژه نفبیماری

خدای سبحان، علت اعراض منافقان و سست (. 2۹)بخشدرا درمان می
ها کند: آیا اعراض آنمی چنین تحلیل میها را به صورت استفهاایمان

بر اثر بیماردلی است؛ یا دربارۀ دین و نبوت پیامبر اکرم)ص( شک 
دارند یا می ترسند که خدا و پیامبرش اموال یا حق نداشته آن ها را 

 فَیَحِی أَنْ یَخَافُونَ أَمْ ارْتَابُوا أَمِ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ أَفِیحیف و میل کنند: )
. در حقیقت ۵0:نور (الظَّالِمُون هُمُ ئِکَأُولَ بَلْ وَرَسُولُهُ عَلَیْهِمْ اللَّهُ

شان نیست، بلکه ضعف ایمان، شک و ترس، علت اصلی رویگردانی
صلی آن، ستمکار بودن اعراضشان آگاهانه و عمدی بوده و علت ا

 أَعْلَمُ وَاللَّهُ  قُلُوبِهِمْ فِی لَیْسَ مَا بِأَفْوَاهِهِمْ قُولُونَ)یَ .(۳1)خودشان است
 ناظر بحث مورد هیآ نکهیا به توجه با 1۶7:عمران ال (یَکْتُمُونَ بِمَا
 هیعل صادق امام تیروا در آن به استشهاد است منافقان صفات به

 یم آشکار را نیقی ضعف خطر و .است مومنان به هشدار السالم
 جالعال صعب یماریب به نگردد تیتقو و نشود درمان اگر که سازد
 سوره از 2۸ هیآ ریتفس لیذ میتسن ریتفس در .(۳2)شود یم بدل نفاق

 یبزهکار و یاعتقاد یکجرو اثر بر انسان قلب میخوان می کهف
 از تیمحروم قلب شدن بسته و شودیم بسته نکردن توبه و یعمل

 ینید یباورها از تیممنوع و ،منظر کی از را یاله معارف ادراک
 ... دارد یپ در گرید یسو از را

 اقبتمر یکم سبب به که است یلغزش و سهو یمعنا به غفلتاغفال: 
 مانیا ثبت یب را دل یعنی قلب اغفال .ردیگ یم فرا را انسان یداریب و

 سه سبحان یخدا است آمده کهف سوره 2۸ هیآ ادامه در .وانهادن
 خدا ادی از لبشان. ق1 :شماردیبرم را طلب ایدن مستکبران یژگیو

 یهوا از. 2 (ذِکْرِنَا عَنْ قَلْبَهُ أَغْفَلْنَا مَنْ تُطِعْ وَلَا: )است خبر یب و غافل
 وَکَانَ.)است رطف آنان رام .۳ (هَوَاهُ وَاتَّبَعَ .)کندیم یرویپ خود نفس
 در نه برند یم سر به طیتفر ای افراط در همواره یعنی (فُرُطًا أَمْرُهُ

 اضالل ا(ذِکْرِنَ عَنْ قَلْبَهُ أَغْفَلْنَا مَنْ) :قلب غفلت .عدل یمرکز هسته
 صحنه و سدینویم را عملش نامه انسان خود چون ،خداست یفریک

 و مهر را شده نوشته نامه نیا انیپا تنها خدا و کندیم اهیس را نفسش
_________________________________ 

 «دعای روز یکم ماه مبارک رمضان»،1۰۹، ص1اقبال االعمال، ج  .1

 دل صحنه همه که است یهنگام خدا یامضا و مهر .زندیم امضا
 توبه یبرا نهیزم و فرصت تا وگرنه؛ اشدی نبشدن طهیرت و شده اهیس

 اب مستکبران یول ؛کند یممهرن را یکس قلب یاله اقدس ذات ،باشد
 صحنه همه و بسته خود یرو به زین را توبه راه خود یاریاخت بد

 ادی زا قلبش که هر بحث مورد هیآ هیبرپا. کنند یم اهیس را قلبشان
 شیخو یخدا را آن و گشته خود نفس یهوا رویپ شود غافل خدا

 انندم یناواقع یامور دنبال به ییگرا عتیطب از جهینت در پنداردی م
 در یکس نیچن؛ رودیم نیدروغ یادعاها ای شانس ،بخت ی،ریفالگ

یم یطتفر ای طافرا به عمل در و شده دور میمستق صراط از دهیعق
 اهُمْفَأَنْسَ اللَّهَ نَسُوا)رینظ( ذِکْرِنَا عَنْ قَلْبَهُ أَغْفَلْنَا مَنْ)ریتعب .دیگرا

 چون یعنی ( است؛قُلُوبَهُمْ اللَّهُ أَزَاغَ زَاغُوا فَلَمَّا)و، 1۹حشر: (أَنْفُسَهُمْ
 .برد یم آنها دل از را خود ادی زین خدا د،جستن یدور خدا ادی از

هبهر یب و یاله معارف راکاد از انسان تیمحروم قلب شدن بسته
 یپ در را جهان و انسان وندیپ و جهان ،انسان از درست فهم از گی

 فِی الَّذِینَاز تقابل ). (24) ،17۹:اعراف (بِهَا یَفْقَهُونَ لَا قُلُوبٌ لَهُمْ:)دارد
( و از درخواست الْعِلْمِ فِی وَالرَّاسِخُونَبا )؛  7:عمران لا (زَیْغٌ قُلُوبِهِمْ

آید به زیغ قلب دچار نشوند، برمی« هدایت»آنان از خدا که پس از 
 ،میکر قرآن . (۳۳)و نه اهل هدایتاند که بیماردالن، نه اهل علم

 ی،اعتقاد ی،اخالق یهایماریب ،هیکنا با یزمان و صراحت با گاه
 تَخْضَعْنَ فَلَا) :گرانید ناموسطمع به  همچون یاجتماع و یاسیس

 فِی) یی:دورو و نفاق ؛ ۳2:احزاب (مَرَضٌ قَلْبِهِ فِی الَّذِی فَیَطْمَعَ بِالْقَوْلِ
 با ارتباط و یجاسوس و؛ 10: بقره (مَرَضًا اللَّهُ فَزَادَهُمُ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ

 نَخْشَى ونَیَقُولُ فِیهِمْ یُسَارِعُونَ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِی الَّذِینَ فَتَرَى: )گانگانیب
 .کندیم ادی زین را درمانش راه و انیب را ؛۵2 :مائده (دَائِرَۀٌ تُصِیبَنَا أَنْ

 ،دل شدن بسته و بعط به که است ارتداد و کفر هایماریب از یکی
 وَسَمْعِهِمْ قُلُوبِهِمْ عَلَى اللَّهُ طَبَعَ الَّذِینَ ئِکَأُولَ: )انجامدیم گوش و چشم

 را یکس دل ،آغاز از هرگز سبحان یخدا؛ 10۸ :نحل (وَأَبْصَارِهِمْ
 که یکس مگر ،بندد ینم را او گوش و چشم راه و کند یمهر نم

 اهآنگ ؛نگذارد نوشتن یبرا ییجا و کرده اهیس کامالً را دلش صفحه
 سَمْعِهِمْ وَعَلَى قُلُوبِهِمْ عَلَى اللَّهُ خَتَمَ کند:)میمهر  را او دل نامه خدا

 هب وابسته که یسرگرم یعنی لهو(. ۳4) 7:بقره(غِشَاوَۀٌ أَبْصَارِهِمْ وَعَلَى
 ،ندامرت و منافقان و افران(. ک۳۵)(قلوبهمهیاله:)است قلب و جوانح
 یماریب غفلت، 17۹ :اعراف(الْغَافِلُونَ هُمُ ئِکَأُولَ) اند:یاقعن وغافال
 ادثحو از ی،ا. عدهندیمبتال آن به مردم از یاریبس که است یریفراگ
، غافل شیخو ندهیآ و قتیحق از یول ؛باخبرند جهان غرب و شرق

 :»است آمده غفلت خواب از یداریب درخواست دعاها در رو نیا از
 است یفریک غفلت آن مرتد غفلت. 1«نیالغافل نومه عن هیف ینبهن و

 تهبس آنان یسو به معرفت کسب یراهها ارتداد و کفر اثر بر که
: تقلیب قلوب  (۳4).اندغافل شیخو تیهو و انجام و آغاز تا و شده
آمده است: قلبی  (أَفْئِدَتَهُمْ وَنُقَلِّبُسوره انعام ) 110تفسیر آیۀ ذیل 

که معروف و منکر را تشخیص نمی دهد، قلبی وارونه است و هرگز 
ات التفو به متاع دنیا و سفساف از امور و اقبال ا و پذیردخیر را نمی

رسد به خیری که از مبادی برین میوی به پست است. در این حال، 
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 5۳ کریم قرآن دیدگاه از قلب آسیب با مرتبط مفاهیم تحلیل  

 1401 تابسستان، 2، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

و کمال نیست، افسرده  رسد و چون خود ذاتا واجد خیراو نمی
 (.۳۶)خواهد ماند

در لغت، به معنای؛ غلظت، « قسو»در زبان عربی از ریشۀ : قساوت
از همین ریشه « حجرقاس»شدت و صالبت است. سنگ سخت یا 

ها از دل فتن نرمی و دلسوزیو قسوت به معنای؛ ر( ۳7) .است
و در اصطالح هرگاه قلب و دل انسان از نرمی، رقت و . (۳۸)است

گیرد. در احساس رحم خالی شود، قساوت و سختی در آن جای می
اندرز  شود،پذیرد و برای آن خاشع نمیانسان، حق را نمی این حالت،

بخشد و مناظر رقت انگیز مثل: آه مظلوم ، وانذار در او اثری نمی
ا را و آنه گذاردو پریشانی تهیدستان، هیچ اثری در او نمی ناله یتیم

 به . (۳۹«)گذردنادیده ونشنیده گرفته، همانند حیوانی ازآنها می
 ادراکات از یته زین و پاک احساسات و مهر محبت، از یخال یهادل

 میتسل و نرم و رندیناپذانعطاف تیهدا و حق نور برابر در که سالم،
 ای«  هیقاس یهاقلب» کند،ینم نفوذ آنها در تیهدا نور و گردندینم

یم ریتعب «دلسنگ» به آنها از یفارس در. شودیم گفته قساوتمند
هرکاری . (10)است غفلت و جهل قلب قساوت عوامل از یکی. گردد

که ضد معرفت الهی و مباین محبت خدا باشد یا مانع آن گردد، قلب 
و قساوت قلب به (.1۹)آوردصورت قالب سرد وقاسی در می را به

معنای صالبت و غلظت و خشونت آن است، صالبت قلب عبارت 
است از اینکه عواطف رقیقه آن که قلب را در ادراک معانی حقه 

، در آن کند از قبیل خشوع و رحمت و تواضع و محبتیاری می
خیلی زود حق را مرده باشد. بنابراین قلب مریض، قلبی است که 

شود و قلب قسی و کند ولی خیلی دیر به آن معتقد میتصور می
کند و هم دیر به سخت، آن قلبی است که هم دیر حق را تصور می

های شیطانی شود و بالعکس، قلب مریض و قسی، وسواسآن معتقد می
های مربوط به حکمت قرآن کریم، ضعف. (4)پذیردرا خیلی زود می

های مربوط به حکمت دهد و مرضبرهان عقلی شفا مینظری را با 

عملی را با تهذیب نفس و تصفیه دل بهبود می بخشد و همه 
کند. جهل راکه های اعتقادی و اخالقی انسان را درمان میبیماری

کند و شک را با یقین، بدترین بیماری درونی است با علم درمان می
و پریشانی را با اطمینان،  مش،هراس و اندوه را با امید و نشاط و آرا

سازد. قرآن اصل شفا رطرف میو نگرانی از آینده را با عزم و ثبات ب
راهکار کلی که قرآن برای درمان بیماری دل مطرح (. ۹)است

کند، ایمان و عمل صالح است؛ از این رو مرحوم عالمه طباطبایی می
نظر قرآن ایمان های روح از نیز معتقد است، را ه کلی درمان بیماری

 قُلُوبِهِمْ فِیمرحوم مالصدرا نیز در ذیل آیۀ )(. 21و عمل صالح است)
بعد از بحث در خصوص سالمت و بیماری 1(مَرَضًا اللَّهُ فَزَادَهُمُ مَرَضٌ

امراض قلب تنها با علم و تقوا قابل »گوید: قلب وراه درمان آن می
 .«نی [ علم و تقواستدرمان است و کل قرآن در بیان این دو اصل، ]یع

 و مداوا را خود بخواهد اگر است( دل)قلب مرض دچار که یکس
 هتوب و کند توبه خداوند یسو به دیبا سازد برطرف را شیماریب

. لحصا اعمال و ستهیشا افکار به تذکر و او به مانیا از است عبارت
 و خدا به مانیا و رجوع همان نجایا در توبه که است ذکر به الزم

 اخالص و سنت و کتاب به تمسک و آن برابر در دنیورز استقامت
کند علم و ایمان بعد شناختی انسان را درمان می.(4)باشدیم عمل در

و تقوا و عمل صالح، بعد رفتاری را. نتیجۀ اصالح بعد شناختی و بعد 
رفتاری پیدایی و پایداری ملکه های نیک اخالقی است. علم  و تقوا 

های دل هستند و هم ل صالح، هم درمان کنندۀ بیمارییا ایمان و عم
 (.12)های اخالقیگیری کننده از بیماریحافظ سالمت دل و پیش

های متعدّدی )که گونه سازهای آسیب قلب، علل و زمینه2در جدول
ها و ، نشانهاز این آسیب در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتند(

پیامدها، و در نهایت راهکارهای گیری، عالئم، فرایند شکل
پیشگیری و مداخله برای برطرف نمودن یا جلوگیری از ایجاد آسیب 

 اند.در قلب، بر مبنای نتایج پژوهش حاضر، خالصه شده
 

طرف نمودن گیری، پیامدها، و راهکارهای پیشگیری و مداخله برای برها و عالئم، فرایند شکلسازهای آسیب قلب، نشانهعلل و زمینه:  2جدول
 یا جلوگیری از ایجاد آسیب در قلب

 ماری قلب درقرآنبی

 وعلل
 هانهیزم

 ینم شانیبرا یفکر و) ابندی یم راه ذهن به که یشبهات ؛یطانیش القائات و ها وسوسه نادرست؛ اعمال گناه؛ غرور؛ غفلت؛
 باطل؛ ریمس در یتعمد و آگاهانه حرکت مکرر؛ های شکنی مانیپ و بیتکذ کفر؛ ؛یهواپرست مان؛یا یروین نداشتن ؛(شود
 و رفجو الهام) یدرون تیهدا به نکردن اعتنا تفقه؛ عدم ظلم؛ و یستمکار تجاوز؛ و یتعدّ ؛یاله یانذارها تمسخر و ریتحق
 ن؛یقی ضعف باطن؛ و ظاهر یناهماهنگ خود؛ اریاخت سوء با توبه به نکردن اقدام تکبر؛ ؛(اءیانب تیهدا) یرونیب و( تقوا

 معرفت ضد یکارها انجام غفلت؛ و جهل  ارتداد؛ امور؛ در افراط خدا؛ ادی از غفلت ؛یعمل یبزهکار ؛یاعتقاد یکجرو
 ... . و خدا محبت نیمبا و یاله

 وهانشانه
 :عالئم

 زنان؛ گفتن سخن نازک هنگام در تزلزل تعقل؛ در استقامت دادن دست از اعتدال؛ از خروج ؛یفطر استقامت از انحراف
 یوح انکار و تمسخر ؛(ص) امبریپ حضور در یوح از اعراض ت؛یهدا سمت به شدن خوانده هنگام در یرناپذی تیهدا
 ؛ییدورو و نفاق گران؛ید ناموس به طمع  ؛یاله اتیآ از انزجار ،یاله اتیآ فهم به توجهی یب ؛(ص) امبریپ ابیغ در

 ... . و مؤمنان جامعه تیموفق و رشد مشاهده از یناراحت گانگان؛یب با ارتباط و یجاسوس
 (اند )بر اساس تفسیر المیزانضعیف االیمانی منجر به تمایل به نفاق شده و در آخر افراد پس از ایمان به کفر بازگشته :ندیفرا

_________________________________ 
 1۰سوره بقره، آیۀ  . 1
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                  و همکاران الساداتیرئیس نرجس بی بی  54

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 2, Summer 2022 

 ییاگرعتیطب از جهینت در ،پنداردیم شیخو یخدا را آن و گشته خود نفس یهوا رویپ ،شود غافل خدا ادی از قلبش که هر
 میمستق صراط از دهیعق در یکس نیچن؛ رودیم نیدروغ یادعاها ای شانس ،بخت ی،ریگفال مانند یناواقع یامور دنبال به

 )بر اساس تفسیر تسنیم( دیگرایم یطتفر ای طافرا به عمل در و شده دور
 از پیشگیرى اىبر آغاز، در بلکه بیفزاید، کسى بیمارى بر یا و کند بیمار را انسانى دل ابتدا در که نیست این بر الهى سنت

 ولا تکونوا وال معکم لما مصدقا انزلت بما وامنوا: )دهدمى فروشى دین از پرهیز و تقوا و ایمان دستور اشخاص، بیماردلى
 صلى) داخ رسول همسران به طهارت و عفاف دستور با که همانگونه( فاتقون ایاى و قلیال ثمنا بایاتى تشتروا وال به کافر

 تخضعن فال ناتقیت ان النساء من کاحد لستن النبى نساء یا: )ستاندمى بیماردالن از را گناه و استفاده سوء زمینه( وآله علیه اهلل
 انسان و است پنهان قلبى امراض چون کرد، مریض را خود اختیار، سوء با کسى اگر و( مرض قلبه فى الذى فیطمع بالقول

 پردازد؛مى او بیمارى نشانه تبیین به و کندمى آگاه وى بیمارى اصل به نسبت را او بعد مرحله در سبحان خداى غافل، آن از
 هب گرایش نیز اجتماعى و سیاسى مسائل در و داندمى انسان بیماردلى نشانه را نامحرم در طمع اخالقى، مسائل در چنانکه
 تصیبنا ان نخشى یقولون فیهم سارعون مرض قلوبهم فى الذین فترى: )داندمى قلبى بیمارى از ناشى را جنگ زمان در کافران

 به را سالمت به بازگشت و درمان راه سبحان خداى گرفت، جاى آنان قلب در بیمارى اگر مرحله، سومین در...(. دائره
 را آنان دند،نکر اعتنا قرآن شفابخش نسخه به اگر و.(ودود رحیم ربى ان الیه توبه ثم ربکم استغفروا: )کندمى معرفى آنان

 شدن آشکار از اما ندارد، وحشتى تن هاىبیماری برخى شدن آشکار از که کسى تا کندمى تهدید اسرارشان افشاى به
 لن ان مرض قلوبهم فى الذین حسب ام) بردارد دست آن از و آید خود به برد،مى رنج نفاق، مانند خویش، درونى بیمارى
 چنین راگ و(. اعمالکم یعلم واهلل القول لحن فى ولتعرفنهم بسیماهم فلعرفتهم الریناکهم نشاء ولو*  اضغانهم اهلل یخرج

 فى والمرجفون  مرض قلوبهم فى والذین المنافقون ینته لم لئن: )کندمى قتل یا تبعید به تهدید را آنان نیفتاد، موثر هشدارى
 چون و گذاردوامى خود حال به آنان نیامدند راه به اگر آنگاه( قلیال اال فیها یجاورونک ال ثم بهم لنغرینک المدینه
 یمارىب بر پیوسته منافق، رو این از(. ماشئتم اعملوا: )بکنید خواستید چه هر: گویدمى آنان به گذشته درمان از کارشان

 شود، ازلن بیشترى آیات چه هر بلکه برد،نمى اىبهره الهى شفابخش کتاب از تنهانه شود،مى افزوده کاریشتبه و قلبى
 و شادابى و رشد مایه تندرست افراد براى شیرین و پرآب میوه و سالم غذاى که گونههمان شود،یم ترفزون او بیماردلى

 ظهور او درد نباشد، شیرینى میوه اگر که طورى به است، رنجورى و درد عامل گوارشى هاىبیماری به مبتالیان براى
 و دردمند است، ناسالم او گوارش دستگاه و ندارد را هضمش توان چون کند، مصرف شاداب میوه اگر ولى کند،نمى

 آمده( فرارا اال دعائى یزدهم فلم*  نهارا و لیال قومى دعوت انى رب قال) آیه در مطلب این مشابه. شد خواهد رنجورتر
)بر اساس  است نبوده آنان فرار ازدیاد یا فرار عامل هرگز( السالم علیه) نوح حضرت هدایت و دعوت که این با ؛ است

 سوره بقره(... 10تفسیر تسنیم، ذیل آیه 

 :امدهایپ

 حق؛ قبول از انصراف قلب؛ در راسخ اعتقاد و نانیاطم زوال و تزلزل مؤمنان؛ و خدا با یدشمن و نهیک رنگ،ین خدعه،
 قفل خود؛ حال به شدن رها گوش؛ راه نعمت شدن خشکانده دل؛ راه نعمت شدن خشکانده ؛یخودفراموش به شدن گرفتار

 یننافرما باشد؛ داشته نیقی آن به هرچند حق رشیپذ عدم مان؛یا تیقابل محو ؛یفریک اضالل ؛یفطر معرفت و عقل شدن
 و جهان و انسان از درست فهم از گی بهره یب ؛یاله معارف و ادراک از تیمحروم دل؛ از خداوند ادی رفتن خداوند؛ از
 است؛ پست به یو التفات و امور از سفساف و ایدن متاع به او اقبال و ردیپذینم را ریخ هرگز جهان؛ و انسان وندیپ

 و خشوع و محبت از یخال دگان؛یستمد یشانیپر و میتی ناله مظلوم، آه مانند زانگیرقت مناظر از یریرناپذیتاث ؛یافسردگ
 حقه دیعقا در شک رفت؛یپذ دینبا آنچه رفتنیپذ ؛یسخت به حق به شدن معتقد شدن؛ تواضع و رحمت

 یراهکارها
 ویریشگیپ

 :مداخله

برهان عقلی )مربوط به حکمت نظری(؛ تهذیب نفس و تصفیه دل )مربوط به حکمت عملی(؛ درمان جهل با علم؛ درمان 
درمان پریشانی با اطمینان؛ درمان نگرانی از آینده با عزم و شک با یقین؛ درمان هراس و اندوه با امید و نشاط و آرامش؛ 

ثبات؛ ایمان و عمل صالح؛ توبه؛ علم و تقوا؛ تذکر به افکار شایسته و اعمال صالح؛ رجوع و ایمان به خدا؛ و استقامت 
و تقوا و عمل  ورزیدن در برابر آن؛ و تمسک به کتاب و سنت؛ و اخالص در عمل؛ علم و ایمان برای درمان بعد شناختی

 صالح برای درمان بعد رفتاری؛ ذکر دائمی و عدم غفلت و ... .

 گیری نتیجه
 میمفاه از یکی عنوانر پژوهش حاضر، آسیب و مرض قلب بهد

ری قلب ظاه .ورد بررسی قرار گرفتم ،یهنجاربنا با مرتبط و یاصل
ها، به عهده صنوبری شکل، امراضی ویژه دارد که معالجه آن بیماری
به خود دارد. دانش پزشکی است. قلب معنوی نیز، امراض مخصوص 

، اتیآ به توجه با ما ،دهدیم  شینما 1شماره جدول که طور همان
عبارتند از: یافتیم که در حوزه آسیب قلب دست  مضامینی به

؛ «(غلف)قلب حجاب» ؛«(طبع)قلب حجاب» ،«(کنان)قلب حجاب»
 قلب، شدن ختس»؛ «غفلت و قهر مُهر غافل، قلب» ؛«شقاوت مُهر»

 قلب زنگارقلب،»؛ «قلب صرف قلب، انحراف» ؛«یقس قلب قساوت،
 قلب» ؛«یاله قلب» ؛«یاعم قلب قلب، کورشدن» ؛ «نیر مقهورو

 مرتاب، قلب»؛«زیدستاو قلب» ؛«قلب مرض» ؛«ضیمر قلب»؛ «منافق
 ،متشتت قلب»؛ «شده قفل و بسته قلب» ؛«مرعوب قلب» ؛«شکاک

 بیقلت قلب» ؛«ریناپذ حق قلب» ؛«دهیپوش قلب قلب، غلف» ؛«شانیپر
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 اگر« قلب غیز قلب، انحراف » ؛«قلب رعب مرعوب؛ قلب» ؛«شده
 چه باشد کم او مشکل چه شود، مشکل دچار قلب حوزه در فرد

 در یماریب زانیم و شدت. است شده مشکل یواد وارد واقع، در ادیز
 .است متفاوت مختلف افراد

لیکن قلب سلیم انسان  میزان اصلی تشخیص حق و باطل وحی است؛
خلق و عمل خود بر قرآن و عترت و  قرآنی بعد از عرض عقیده،

 ن کردار، رفتار و گفتار خود باشد.تواند میزااحراز استقامت دل می
یست و قلب او برای عرض بر میزان واقعی کسی که از خود غافل ن

ه د کتواند دریابدر حد خود ترازوی انسان سنجی است، به خوبی می
 (.۳۹) یا خطاصواب بود فالن کار،

با شود، مشاهده می 2گونه که در جدول شماره همچنین، همان
 مالحظه تفاسیر مرتبط با آیات مورد بحث در پژوهش حاضر، علل

 یراهکارها، و امدهایپ، ندعالئم، فرای و هانشانهها، هنیو زم
های مرتبط با قلب استخراج شدند. این در آسیب و مداخله یریشگیپ

شناسی بیماری قلب، شناسایی زودهنگام تواند جهت نشانهتحلیل، می
های مرتبط با قلب، فرایندشناسی، پیامدشناسی، پیشگیری و آسیب

 داشته باشد.های قلب کاربرد درمان آسیب
 

 گیری: خالصه و نتیجه۳جدول 
 بیماری قلب درقرآن

تکبر؛ اقدام نکردن به توبه با سوء اختیار خود؛ ناهماهنگی ظاهر و ؛ نداشتن نیروی ایمان؛ هواپرستی؛ کفر؛ تعدّی و تجاوز؛ ظلم
 باطن؛ غفلت از یاد خدا؛ افراط در امور؛ ارتداد؛  جهل و غفلت و ... .

و علل
 :زمینه

توجهی به فهم آیات  خروج از اعتدال؛ تزلزل در هنگام نازک سخن گفتن زنان؛ تمسخر و انکار وحی در غیاب پیامبر )ص(؛ بی
الهی، انزجار از آیات الهی؛  طمع به ناموس دیگران؛ نفاق و دورویی؛ جاسوسی و ارتباط با بیگانگان؛ ناراحتی از مشاهده رشد و 

 ... . موفقیت جامعه مؤمنان و

و هانشانه
 :عالئم

گراید. سنت الهى بر این نیست که در ابتدا دل انسانى را بیمار هر که قلبش از یاد خدا غافل شود، در عمل به افراط یا تفریط می
کند و یا بر بیمارى کسى بیفزاید، در آغاز، براى پیشگیرى از بیماردلى اشخاص، دستور ایمان و تقوا و پرهیز از دین فروشى 

اختیار، خود را مریض کرد، چون امراض قلبى پنهان است و انسان از آن غافل، خداى سبحان در مرحله دهد. اگر کسى با سوء مى
پردازد؛ چنانکه در مسائل اخالقى، طمع در نامحرم کند و به تبیین نشانه بیمارى او مىبعد او را نسبت به اصل بیمارى وى آگاه مى

داند. در سومین مرحله، اگر در زمان جنگ را ناشى از بیمارى قلبى مى و در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز گرایش به کافران
کند و اگر به نسخه شفابخش بیمارى در قلب آنان جاى گرفت، خداوند راه درمان و بازگشت به سالمت را،توبه معرفى مى

، اما هاى تن وحشتى نداردبیماری کند تا کسى که از آشکار شدن برخىقرآن اعتنا نکردند، آنان را به افشاى اسرارشان تهدید مى
برد، به خود آید و از آن دست بردارد. و اگر چنین هشدارى موثر از آشکار شدن بیمارى درونى خویش، مانند نفاق، رنج مى

رمان دگذارد و چون کارشان از کند. آنگاه اگر به راه نیامدند آنان به حال خود وامىنیفتاد، آنان را تهدید به تبعید یا قتل مى
تنها از ود، نهشکاریش افزوده مىگوید: هر چه خواستید بکنید. از این رو منافق، پیوسته بر بیمارى قلبى و تبهگذشته به آنان مى

 شود.تر میبرد، بلکه هر چه آیات بیشترى نازل شود، بیماردلى او فزوناى نمىکتاب شفابخش الهى بهره

 :فرآیند

زلزل و زوال اطمینان و اعتقاد راسخ در قلب؛  رها شدن به حال خود؛ قفل شدن عقل و معرفت فطری؛ دشمنی با خدا و مؤمنان؛ ت
نافرمانی از خداوند؛ محرومیت از ادراک و معارف الهی؛ خالی شدن قلب از محبت و خشوع و رحمت و تواضع؛ شک در عقاید 

 حقه و...

 :پیامدها

س و تصفیه دل )مربوط به حکمت عملی(؛ ایمان و عمل صالح؛ توبه؛ علم و برهان عقلی )مربوط به حکمت نظری(؛ تهذیب نف
تقوا؛ رجوع و ایمان به خدا؛ و تمسک به کتاب و سنت؛ و اخالص در عمل؛ علم و ایمان برای درمان بعد شناختی و تقوا و عمل 

 صالح برای درمان بعد رفتاری؛ ذکر دائمی و عدم غفلت و ...

راهکارهای 
پیشگیری و 

 :لهمداخ

  تشکر
د اننویسندگان از تمامی کسانی که در این پژوهش ما را یاری نموده

از جمله جناب آقای دکتر محسن عزیزی که صمیمانه ما را همراهی 
نمایند. این مقاله حاصل از پایان نامه اند، تشکر و قدردانی مینموده

با  آسیب شناسی روانی تبیین نظری دانشجویی مقطع دکترا با عنوان
 باشد. رویکرد اسالمی می
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