بررسی نظریه «معنویتافزایی قلبپایه» (با محوریت آموزههای اسالمی و انقالبی)
1

محمدعلی مشایخیپور

اولین همایش بین المللی گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز
International Conference on the Second Step of the Revolution

معنویت نیاز اساسی دیروز ،امروز و آینده انقالبی اسالمی است که بنیانش برگرفته از انقالب
محمد رسو ل الله(ص) است .فصلی مهم و پرتأکید در بیانیه گام دوم انقالب ،معنویت است؛
ارزشها ،عیارها ،نقشآفرینان ،الگوها ،دشمنان ،مصادیق ،رویکردها و ...از جمله موارد
معنویتشناسانه در این بیانیه هستند .معنویت نقشی اساسی در تحقق تمدن اسالمی دارد و
پیدایش ،توسعه و تزایدش نیازمند نقشه راه است .قرارگاه ،مقصد و مأوای معنویت نیز قلب
است .نویسنده با الهام از آیات و روایات و اندیشههای رهبران انقالبی ،بر این باور است که
نقطه آغاز و مهم و پرتوصیه برای معنویتشناسی و معنویتافزایی ،تمرکز و سرمایهگذاری بر
قلب و نهادینهسازی مضاعف معنویت در آن است .به سخن دیگر ،الگوی پیشنهادی برای
معنویتافزایی ،قلبپایه و قلبمحور است تا شاهد ظهور و بروز متفاوت آن در ساحت
عمل باشیم .با این وصف راهکار عملیاتی برای معنویتافزایی در سپاه و کشور تشکیل
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چکیده

قرارگاه معنویتافزایی متشکل از متخصصان و نخبگان علمی و اجرایی با ویژگیهایی نظیر
فعال ،همهجانبهنگر ،منسجم ،رصدکننده ،برنامهدار ،روشدار ،اولویتسنج ،رخنهشناس،
مخاطبشناس و  ...است که با اولویت تمرکز بر قلب ،به دنبال تحقق معنویت حداکثری
در صدر و ذیل و همه ابعاد وجودی سازمان و کشور است .استفاده از منابع کتابخانهای و
بهرهگیری از روش توصیفی و تحلیلی و کاربرد روابط همنشینی و جانشینی رویکرد حاکم بر
این تحقیق است.
واژگان کلیدی

بیانیه گام دوم انقالب ،اخالق و معنویت ،قرآن و حدیث ،انقالب ،قرارگاه معنویتافزایی
 .1استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
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مقدمه

انقالب اسالمی ایران در ادامه حرکت الهی پیامبر ،در سال  1357به رهبری مردی از سالله
نبوی به پیروزی رسید .انقالب همه هستی و هویت خود را از اسالم دارد و اسالم در تار
و پود وجودی آن حضوری فعال دارد .فصلی مهم و اساسی در آموزههای اسالمی و نیز
انقالب اسالمی ،معنویت است .نیاز دیروز ،امروز و آینده انقالب اسالمی بستگی فراوانی به
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معنویت دارد .این موضوع در بیانیه گام دوم انقالب نیز مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ابعاد
وجودی آن تشریح شده است .ارزشها ،عیارها ،نقشآفرینان ،الگوها ،دشمنان ،مصادیق،
رویکردها و ...از موارد معنویتشناسانه در این بیانیه است .معنویت نقشی اساسی در تحقق
تمدن اسالمی دارد و پیدایش ،توسعه و تزایدش نیازمند نقشه راه است .انقالب اسالمی
حیات خود را با نمادها و نمودهای معنویت و معنویتافزایی در طول این سالها تداوم
بخشیده است .بیگمان معنویت برای پیدایش ،تثبیت و توسعه نیازمند طی مراحلی است.
تزایی است؛ سؤال اساسی
سؤال اساسی این تحقیق پاسخگویی به نقطه آغاز و تمرکز معنوی 
این است که برای حرکت در مسیر معنویتافزایی ،تمرکزها بر چه بخش یا بخشهایی مسیر
معنویتافزایی را سرعت خواهد بخشید.
انقالب اسالمی ایران ثمره و عصاره تالشها و مجاهدتهای انسانهای حقگرا در
ادوار مختلف تاریخ بوده است تا خدامحوری در پهنه هستی حاکم باشد .جبهه باطل به
درستی فهمیدهاند که این انقالب با نفوذ در دلهای حقیقتجو ،بیتوجه به قلمرو جغرافیایی
کشورها ،با قدرت زایدالوصف هر روز مشتاقان بسیاری را به خود جلب میکند؛ بنابراین
دست به کار شدهاند تا از هر اقدام و ابزار ممکن بهره گیرند و مانع بقا و گسترش روزافزون
آن شوند .به سخن دیگر امروز همه جبهه کفر با همه ابزارهای گونهگون خود ،اعم از سخت
و نرم ،در مقابل همه حق به رهبری انقالب اسالمی ایستاده است تا آن را از هستی و پویایی
و حرکت بازدارد .بیشک آگاهی از کیفیت مقابله با دشمن مکار و غدار در زمانهای که همه
توان خود را برای نابودی جبهه حق به میدان آورده است ،بیش از گذشته اهمیت دارد.
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نگارنده با استناد به آیات و روایات و اندیشههای رهبران انقالبی ،بر این باور است که ملجأ،
مقصد و مأوای معنویت قلب است؛ بنابراین اگر خواسته شود اقدامی برای معنویتافزایی

صورت گیرد ،بیش از همه باید بر قلب تمرکز کرد و ابعاد وجودی آن را مورد شناخت و
بررسی قرار داد و بهتناسب در راستای معنویتافزایی گام برداشت.
روش تحقیق

روش تحقیق حاضر توصیفیـ تحلیلی است .نگارنده در تالش است با بررسی آیات و
کارآیی و کارکردهای آنها را با محوریت آیات و روایات مورد بررسی قرار میدهد تا ارتباط این
موارد با قلب روشن شود و در نهایت به نتیجه ادعایی مبنی بر معنویتی قلبپایه صحه گذارد.
استفاده از رویکرد تطبیق و مقایسه در تحقیق نیز دنبال میشود.
پیشینهشناسی تحقیق

قدمت حضور معنویت همزاد خلقت آدمی است .تاریخ زندگی بشر نشان میدهد معنویت،
زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده است .بحث و بررسی درباره معنویت 1سابقهای بسیار
طوالنی دارد و از کهندوران بهطور پراکنده در قالب یک گرایش فکری ،احساسی و عاطفی،
بهصورت پراکنده ظهور یافته است .اما بهطور مستقل و مدون و در قالب یک جریان آگاهانه
و با پشتوانه معرفتی ،از نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی در اروپا ،آمریکا و کانادا گسترش یافت
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روایات ،قلب و جایگاه و ابعاد وجودی آن را بشناسد .از سوی دیگر برخی عناصر معنویت ،

(امید .)196-177 :1384 ،در عرصه اسالمی آثار فراوانی ب ه صورت مستقیم و غیرمستقیم
به موضوع معنویت پرداختهاند .از قلب نیز ب ه عنوان یکی از ارکان اساسی معنویت در منابع
اسالمی و غیر اسالمی فراوان یاد شده است و منابع زیادی درباره آن وجود دارد .با این حال
نگارنده به اثری مبتنی بر تشریح ارتباط معنویت و قلب دست نیافت .با این وصف تحقیق
پیش رو درصدد است معنویت را درونپایه و قلبپایه معرفی کند و با تشریح ابعاد وجودی
قلب و معنویت ،ارتباط وثیق این دو را به نمایش گذارد.

1. Spirituality
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چیستی معنویت

معنویت مصدر جعلی معنوی است و معنوی خود منسوب به «معنی» در نقطه مقابل لفظی،
و به معنای حقیقی ،راست ،اصلی ،ذاتی ،مطلق ،باطنی و روحانی آمده و در مقابل معانی
مادی ،صوری ،شکل ظاهری و ...بهکار رفته است (دهخدا ،1377 ،ج  .)2190 :4درباره
معنی اصطالحی معنویت تعاریف و دیدگاهها متفاوت است .برخی در مقابل امور مادی
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(مطهری ،1387 ،ج 193-192 :22؛ ج  54 :24و ج  ،)859 :15از ارزشهای اخالقی
(مطهری ،1387 ،ج 670 :22و ج414 :17؛ مصباح یزدی ،1377 ،ج ،)77-78 :3دین
(مطهری ،1387 ،ج  ،)31 :18حقیقت اسالم (مطهری ،1387 ،ج ،)671 :23غیب و
ملکوت (مطهری ،1387 ،ج  ،)57 :24سیر و سلوک (مطهری ،1387 ،ج ،)160 :21
حاالت عرفانی (مطهری ،1387 ،ج  ،)145 :11صفای درون (مطهری ،1387 ،ج ،)31 :18
حالت نورانی ملکوتی و باطنی (جعفری )1381 ،و ...سخن گفتهاند.
آنچه در اینجا آورده شد تنها بخشی از فراوان دیدگاههایی است که درباره چیستی معنویت
بیان شده و تفاوت دیدگاه در آنها مشهود است .با این وصف نگارنده معتقد است یکی
از بهترین راهها برای تعریف معنویت و شناخت حد و مرز آن ،شناخت عناصر وجودی
معنویت و عواید و کارکردهای آنهاست؛ به سخن دیگر شناخت معنای معنویت از طریق
شناخت عناصر و کارکردهای آن یکی از راههایی است که میتواند حد و مرز معنویت را
مشخص کند .حیات یک موضوع به عناصر آن است .وقتی عناصر بهدرستی شناخته شوند
و کارکردهای آنها عیان شود میتوان تا حد زیادی آن مفهوم را تعریف و گستره وجودی و
کارکردهای آن را عیان ساخت.
از سوی دیگر لفظ معنویت و عناصر معنوی در ادبیات فارسی و انقالبی طرح و تبیین
شده است ،اما ادبیات قرآنی و روایی به صراحت و در قالب لفظ معنویت به این موضوع
نپرداختهاند؛ بنابراین سخنگویی از معنویت و عناصر معنوی در کالم اندیشمندان انقالبی
فارسیزبان موضوعیت و ارجحیت دارد.
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عناصر وجودی معنویت

برخالف چیستی معنویت که تزاید و تفاوت دیدگا ه درباره آن فراوان است ،بر سر ارکان و
عناصر وجودی معنویت تفاوت و تشتت چندانی وجود ندارد .نگارنده درصدد است از
دریچه عناصر معنویت و کارکردهای آن به تعریف معنویت بپردازد .در واقع معنویت با
عناصری تقویت و تضعیف میشود .اگر این عناصر شناخته شود و کارکردها و آثار آنها
کارکردهای آن تا حد زیادی مشخص میشود .در آن صورت گفته میشود معنویت آن است
که عناصری تنها یا در کنار عناصر دیگر حاالت و اثری بر انسان میگذارند که رفتاری خاص
از وی صادر شود و در مسیری خاص حرکت کند .عناصری وجود دارد که در معنویتافزایی
آنها شکی نیست .بررسی مجموعه آیات و روایات و اندیشههای رهبران انقالبی بر این مدعا
صحه میگذارد .ایمان ،حج ،نماز ،قرآن ،روزه ،ذکر ،اخالص ،توکل ،یاد مرگ و ...از عناصر
معنویت هستند که در ادامه به کارکردهای برخی از آنها پرداخته میشود تا بتوان به معنویت
و ابعاد وجودی آن دست یافت.
نگارنده همانطور که در ابتدای مقاله بر نقش محوری قلب صحه گذاشت ،درصدد
است کارکردهای عناصر معنوی را در ارتباط با قلب ،بهعنوان ملجأ و مقصد عناصر معنوی،
بررسی کند .در این بررسی هم نقش عناصر معنوی و هم نقش قلب عیان خواهد شد و بدین
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مورد تبیین قرار گیرد ،خود به خود چیستی و گستره مفهومی معنویت و قلمرو ،حد و مرز و

ترتیب چیستی معنویت و محوریت قلب در فرایند معنویتافزایی تا حد زیادی روشن خواهد
شد و در نتیجه به نظریه معنویت قلبپایه صحه گذاشته میشود.
 .1نماز

نماز در ادبیات اسالمی جایگاه و ارزشی ویژه و زایدالوصف دارد .نماز یک عامل عبادی است
که قلب در آن حضور فعال دارد .به سخن دیگر ،نماز بیحضور قلب ،نماز نیست .حضور
َ
قلب در نماز باعث قبولی نماز میشود .امام صادق(ع) در حدیثی اینگونه میفرمایند« :ان
ُ ّ
ُ
َ
َ
نصفها او ُثلثها او ُ
ربعها او ُ
العبد ُلی ُ
یرفع ُله ال ما اقبل علیه
خمسها و ما
صالته
رفع ُله ِمن
ِ
بقلبه» (مجلسی ،بیتا ،ج« :)۲۸ :۸۴همانا از نماز انسان ،نصفش ،ثلثش ،ربعش یا
منها ِ
خمسش باال برده میشود و آن مقداری از نماز که ّ
توجه قلبی داشته باشد باال برده میشود».
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نماز با توجه ،با
«نماز خوب معنایش نماز با صدای خوش و قرائت خوب نیست؛ یعنی ِ
حضور قلب؛ قلبش در محضر پروردگار حاضر باشد؛ از دل و با دل حرف بزند .آن وقت این

سجیۀ او میشود» (بیانات امام خامنهای« .)1387/8/29 ،نماز به قدر حضور قلب مقبول
است و هر چه قلب غفلت داشته باشد به همان اندازه نماز را قبول نمىكنند .تا این ادب كه
ذكر شد ملحوظ نشود ،ذكر قلبى حاصل نگردد و قلب از سهو غفلت بیرون نیاید» ( امام
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خمینی.)28 :1387 ،

ً
قبولى نماز شرط قبولى سایر اعمال است ،و اگر نماز قبول نشود ،به اعمال دیگر اصال نظر

نكنند .قبولى نماز به اقبال قلب است كه اگر اقبال قلب در نماز نباشد ،از درجه اعتبار ساقط
است و الیق محضر حضرت حق نیست و مورد قبول نمىشود .پس كلید گنجینه اعمال و
باب األبواب همه سعادات حضور قلب است كه با آن فتح باب سعادت بر انسان مىشود و
بدون آن جمیع عبادات از درجه اعتبار ساقط مىشود (خمینی.)40 :1387 ،
از سوی دیگر نماز خود نیز موجب امنیت قلب میشود .اگر نماز خواندیم ،از درون
انسان ،از دل انسان بگیرید تا سطح جامعه و تا سطح حاکمیت بر جامعه ـ هرچه این جامعه
بزرگ باشدـ به برکت نماز امان پیدا میکند ،امنیت پیدا میکند .دل انسان امنیت پیدا میکند،
جسم انسان امنیت پیدا میکند ،جامعه انسان امنیت پیدا میکند .نماز خاصیتش این است
(بیانات رهبری.)1387/8/29 ،
مالحظه میشود در این روایتها ارتباطی تنگاتنگ بین نماز و قلب برقرار است .گویا آن
میزان که قلب در نماز حضور داشته باشد به همان میزان از نماز پذیرفته میشود .بنابراین از
ما خواسته شده است در حال نماز دلمان را ببریم به پیشگاه پروردگار؛ از دلمان حرف بزنیم،
با دلمان حرف بزنیم» (بیانات رهبری)1387/8/29 ،
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 .2حج

َّ
«حج عنصر دیگری از عناصر معنویت است .حج یك سفر معنوى است .سفر إلى الله
است با جسم و جان .سفر قلبى و روحى است» (بیانات رهبری« .)1387/08/16 ،چشمه
جوشان فیض الهى است و حاجیان در اعمال و مناسک آ کنده از صفا و معنویت ،دل و

و آن را قبلهگاه مردم نمود .زیارتکنندگان در آنجا وارد میشوند و برای یافتن بهره معنوی
ّ
ازدحام میکنند؛ مانند ازدحام چهارپایان تشنه در کنار چشمه آب! و آمدن به آن مکان مقدس
را مشتاقاند ،همانند اشتیاق کبوتران به طرف آشیانه خود .آن وجود ّ
منزه و پاک آن جایگاه
عالی را برای تواضع بندگان در برابر بزرگی و عظمتش ،و تصدیقشان به ّ
عزت و قدرتش نشانه

و عالمت قرار داد».
ً
«حج و قلب با هم ارتباط نزدیک دارند .حج اصوال برای منقلب شدن است» (بیانات
رهبری .)1370/04/23 ،حج با اعمال و مناسک خاص خود انقالبی در دل به پا میکند.
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جان را شستوشویی بهسزا میدهند» (بیانات رهبری .)1392/07/19 ،امام علی(ع) در
َّ
ْ
َ
َ ََ َ َ َ ْ َ
یکم ح َّج َب ِیت ِه ال َح َر ِام ،ال ِذی َج َعل ُه
ن باره میفرمایند« :وفرض عل
خطبه اول نهجالبالغه در ای 
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َْ
َ
َ ْ ََ
َ
َ َ
ِق ْبل ًه ِللن ِام ِیر ُدون ُه ُو ُر َود األن َع ِامَ ،و یأل ُهون ِإل ِیه ُول َوه ال َح َم ِام َو َج َعل ُه ُس ْب َحان ُه عل َم ًه ِل َت َواض ِع ِه ْم
ً َ
َْ
َ
َّ ُ
ْ
َ َ
َ ْ َ
َْ
ِل َعظ َم ِت ِه َو ِإذع ِان ِه ْم ِل ِع َّز ِت ِهَ ،واخ َت َار ِم ْن خل ِق ِه ُس َّماعا أ َج ُابوا ِإل ِیه َدع َوت ُه َو َصدقوا ِکل َم َت ُه وف َادت ُه»
(نهجالبالغه ،خطبه« :)1پروردگار مهربان زیارت بیتالحرامش را بر شما فریضه قرار داد

مقام معظم رهبری در این باره میفرمایند« :این هزاران دلى كه از اینجا احرام مىبندند و
به خانه خدا ،به میعاد و میقات الهى مىروند ،تا منقلب ،الهى و معنوى شوند و برگردند.
دلها از خانه خودشان احرام مىبندند .دلهای ذاكر و خاشع .در واقع قبل از میقات ،دلها
ُ
حرماند» (بیانات رهبری.)1374/01/16 ،
م ِ
«اعمال حج نیز بهگونهای است که قلب آدمی با آیات الهی آشنا میشود و دل و روح
انسان حجگزار را تصفیه میکند ،نورانی میکند ،به خدا نزدیک میکند» (بیانات
و باطن
ِ

رهبری.)1385/9/1 ،

«حج به تمامه در اختیار قلب است .حج بر دلهای خسته و مجروح مسلمین مرهم نهاده
و راه رشد و صالح را  ...به آنان نشان دهد» (بیانات رهبری« .)1373/01/31 ،حج عالوه بر
اینکه در جنبه فردی قلوب اثرگذار است ،بلکه در جنبه اجتماعی دلهای مسلمانان را نیز به
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هم نزدیک میکند .این اجتماع عظیم ،براى مقاصد و مفاهیم عالى سیاسى و الهىـ سیاسى
است كه مربوط به همه مسلمین و براى وحدت و براى حل مشكالت دنیاى اسالم و براى
اجتماع دلها و نزدیك شدن آنها به یكدیگر است» (بیانات رهبری.)1373/01/31 ،
ِ
 .3ذکر
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز/معنویت و اخالق

ذکر در لغت به معنای یاد کردن ،گفتن ،بیان کردن ،به زبان جاری کردن و مقابل صمت
(سکوت) است (دهخدا ،1373 ،ج .)10122 :7در اصطالح به خارج شدن انسان از غفلت
و فراموشی یاد خدا به سبب گفتار و اعمال مخصوص گفته میشود .ذکر غذای روح است و
روح انسان را صیقل میدهد و نه تنها منافات با زندگی روزمره انسان ندارد ،بلکه یک ضرورت
جدانشدنی است .ذکر عنصر معنوی دیگر است که در خدمت قلب برای رسیدن به خداست.
ّ
طمئ ُّن ُق ُ
لوب ُهم بذكر الله َاال بذكر الله َت َ
«الذ َین َامنوا َوت َ
طم ِئ ُن القلوب»
با ذکر خدا دل آرام گیرد:
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ّ
َ َ ََ
َ
الله ُ َق َلبهُ
ُ
َ
(رعد .)28/امام علی(ع) در روایتی اینگونه میفرمایند« :من ذكر الله سبحانه أحیا
َ َ َ ُ
و ن َّو َر عقل ُه و ل َّب ُه» (آمدی« :)189 :1366 ،هر کس خداوند سبحان را یاد کند ،قلبش را زنده
و عقل و جانش را نورانی میسازد».
ذکر مرگ قلب انسان را رام میکند (نهجالبالغه)31 ،؛ ذکر خدا قساوت قلب را از بین
میبرد (عکبری بغدادی (شیخ مفید)1413 ،ق)209 :؛ ذکر مرگ و تالوت قرآن قلب را جال
میدهد (پاینده .)343 :1382 ،اینها عباراتی است که ارتباط ذکر ـ در هر قالبی از آن را ـ با
قلب مشخص میسازد.
بهترین مدل و مرتبه ذکر به عنوان یکی از عناصر معنویت ،ذکر قلبی است .شیخ عباس
قمی در کتاب شریف سفینه البحار مینویسد« :بدان که اصل ذکر ،ذکر قلبی است و سپس
ً
به ذکر زبانی هم ذکر گفته میشود یا از این باب که ذکر زبانی هم حقیقتا ذکر است یا از این
جهت که ذکر زبانی داللت بر ذکر قلبی میکند در نتیجه اسم مدلول را بر آن نهادهاند؛ سپس
ی که نام ذکر برده شود ،ذکر
استعمال ذکر بر ذکر زبانی زیاد شده تا آنجا که در حال حاضر وقت 
زبانی به ذهن تبادر میکند» (قمی۱۴۱۶ ،ق ،ج.)۲۰۹ :3
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 .4روزه

عنصر معنوی دیگر روزه است« .در روزه پایینترین سطح ،روزه شکم است که از خوردن
و آشامیدن خودداری میکند و چهبسا روزهدارانی که بهره آنها از روزه چیزی جز همین
گرسنگی نباشد» (نهجالبالغه ،خطبه  .)145اما روزهداری مراتب عالیه دیگری دارد که روزه
قلب بهترین و برترین درجه آن شده است (آمدی« .)176 :1366 ،روزه سرچشمههاى
به وجود مىآید .معرفت كه به وجود آمد ،همان یقینى به وجود مىآید كه حضرت ابراهیم
ّ
از خداى متعال آن را مىخواست و در دعاهاى این ماه مرتب درخواست شده است .وقتى
كسى داراى یقین بود ،همه دشواریهای زندگى بر او آسان مىشود و انسان شكستناپذیر
از حوادث مىگردد .ببینید چقدر اهمیت دارد! این انسانى كه مىخواهد در مدت سالهاى
عمر خود ،یك راه تعالى و تكامل را بپیماید ،در مقابل مشكالت و حوادث زندگى و موانع
راه ،شكستناپذیر مىشود .یقین ،چنین حالتى به انسان مىدهد .اینها ناشى از روزه است.
وقتى روزه یاد خدا را در دل زنده كرد و فروغ معرفت خدا را در دل به وجود آورد و دل را روشن
نمود ،اینها به دنبالش مىآید» (بیانات رهبری.)1378/09/26 ،
 .5ایمان
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حكمت را در دل مىجوشاند .وقتى حكمت بر دل حاكم شد ،آن معرفت نورانى و روشن

ایمان عنصری دیگر از عناصر معنوی است« .اصلیترین عنصر اقتدار معنوی ،ایمان است»
(بیانات رهبری .)1388/07/14 ،آیات و روایات به فراوانی از ارتباط و تعامل وثیق و تنگاتنگ
ایمان سخن میگویند .ایمان در قلب است .برخی موارد ایمان ،شناخت با دل لحاظ شده
است (ابن شعبه حرانى1404 ،ق422 :؛ شیخ صدوق ، ،1362ج .)178 :1برخی موارد
ً
راستی ایمان ب ه راستی قلب بسته شده است (نهجالبالغه ،خطبه  .)176اصوال باید گفت
ایمان در قلب آدمی میروید (مجادله )22/و خود ایمان نیز معرفت قلبی است (نهجالبالغه،
خطبه .)176
در بررسی بخشی از عناصر معنوی ،به ارتباط وثیق عناصر معنوی با قلب پی بردیم .همه
عناصر معنویتافزا بهگونهای در خدمت قلب هستند و بر قلب اثر میگذارند تا در مسیر
سعادت و سعایت و تقرب به خدای متعال حرکت کند .با این وصف باید گفت برنامههای
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معنویتافزا باید بهگونهای طراحی شود که حفظ و تعالی قلب مد نظر باشد تا قلب بتواند
بهترین بهرهبرداری را از آنها کند .به سخن دیگر عناصر معنوی هریک بهگونهای در خدمت
قلب هستند تا آن را در مسیر صحیح تعالی و تکامل نگه دارند و او را از توقف ،انحراف و
اعوجاج نگه دارند.
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز/معنویت و اخالق

قلب و کارکردها

در این بخش از قلب سخن میگوییم و جایگاه و اوصاف و ویژگیهای آن را در قرآن و روایات
جویا میشویم .با وجود متفاوت بودن تعابیر و تفسیرها برای قلب و چیستی آن ،مستقیم سراغ
قرآن میرویم تا به چیستی قلب و جایگاه و نقش آن در ساحت زندگی انسان دست یابیم.
 .1جایگاه و کارکردها

ادبیات قرآنی به صراحت به تعریفی از قلب نپرداخته و بیشتر نقشها ،کارکردها و عوارض
وجودی قلب را بیان کرده است .در ادبیات روایی در برخی موارد توصیفی نزدیک به تعریف
از قلب شده است .برای ورود به بحث به روایتی از حضرت امیر(ع) در اینباره اشاره میشود
َ َ ْ ُ ِّ
َ ْ ْ
که تا حد زیادی جایگاه وجودی قلب در آن تشریح شده است« :لقد عل َق ِب ِن َی ِاط َهذا ِالن َس ِان
َ َ َ َّ َ
َ ُ َ َ َْ ْ
ْ
َ ْ َ ً
ْ ْ
َْ َ
[ه َو] ذ ِلك القل ُبَ ،و ذ ِلك أن ل ُه َم َو َّاد ِم َن ال ِحك َم ِه َو أضدادا ِم ْن
َبض َع ٌه ِه َی أعج ُب َما ِف ِیه و
َّ َ َ َ ْ
َ َ َّ َّ
ْ َ َ
ْ
خ َلف َها؛ َفإ ْن َس َن َح َل ُه َّ
الر َج ُاء أذل ُه الط َم ُعَ ،و ِإن َه َاج ِب ِه الط َم ُع أ ْهلك ُه ال ِح ْر ُصَ ،و ِإن َملك ُه
ِ ِ
ْ َ ْ ُ َ َ َ ُِ ْ َ
[الر َضا] ِّ
ال َس ُفَ ،و إ ْن َع َر َض َل ُه ْال َغ َض ُب ْاش َت َّد به ْال َغ ْی ُظَ ،و إ ْن َأ ْس َع َد ُه ِّ
الر َضى َنسیَ
الیأس قتله
ِ
ِِ َ ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
ً
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َّ ُّ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ َ
َ
َ ُ َ
َّ
ْ
الت َحفظَ ،و ِإن غال ُه الخ ْوف شغل ُه ال َحذ ُرَ ،و ِإ ِن ات َس َع ل ُه ال ْم ُر ْاس َتل َب ْت ُه ال ِغ َّرُهَ ،و ِإن أف َاد َمال أطغ ُاه
ْ َ
ْ
َ َ
ْ َ َّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
ْ َ ْ ُ ُ
ْ َ ُ
ال ِغ َنىَ ،و ِإن أ َص َاب ْت ُه ُم ِص َیب ٌه فض َح ُه الج َزعَ ،و ِإن عض ْت ُه الفاق ُه شغل ُه ال َبل ُءَ ،و ِإن َج َهد ُه الجوع
ِّ َ َّ ْ ْ َ ُ ُّ َ ْ
َّ
ْ َْ َ
َ َ
َ َ ْ
َّ ُ
[ق َعدت ِب ِه الض َع ُه] ق َعد ِب ِه الض ْعفَ ،و ِإن أف َرط ِب ِه الش َب ُع كظ ْت ُه ال ِبط َن ُه؛ فكل تق ِص ٍیر ِب ِه ُم ِض ٌّر
ُ ُّ ْ َ ْ
َو كل ِإف َر ٍاط ل ُه ُمف ِسد» (نهجالبالغه ،خطبه « :)108به رگ دل انسان ،پاره گوشتى آویخته
است كه از شگفتترین چیزهاست و آن قلب اوست كه در آن مایههایی از حكمت است و
مایههایى ضد آن و خالف آن .هرگاه امیدوارى به او روى آورد ،آزمندى خوارش مىسازد و
اگر آزمندى به او روى نهد ،حرص تباهش كند و اگر نومیدى بر آن دست یابد ،تأسف او را
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بكشد و اگر خشم بر او مسلط شود ،كینهتوزیاش شدت گیرد و اگر خشنودى و رضا سبب

سعادتش شود ،خویشتنداریاش را از دست بدهد و اگر وحشت گریبانش را بگیرد ،حذر
از كار به خود مشغولش دارد و اگر امن و آسایش نصیبش شود ،غرور و غفلتش برباید .اگر
مالى به دستش افتد ،بینیازى به سركشیاش وادارد .اگر مصیبتى به او رسد ،بیتابى رسوایش
گرداند و اگر به فقر دچار آید ،به بال افتد .اگر گرسنگى او را بیازارد ،ناتوانى از پایش در اندازد.
اگر در سیرى افراط كند ،پرى شكم آزارش دهد .اگر در كارى كوتاه آید ،زیان اوست و اگر از
حضرت امیر(ع) در کالم خود ابتدا به ویژگیهای جسمانی قلب اشاره میکنند و از
توانداری این تکه گوشت برای قرار دادن اموری روحانی و غیرجسمانی در خود به شدت
متعجب میشوند .قلب همان عضو صنوبرى است كه مأمور رساندن خون به همه اعضاست،
اما مىتواند مركز عواطف انسانى و فضایل و رذایل اخالقى باشد .حضرت در کالم خود به
مرکزیت براى فضایل و رذایل اخالقى اشاره میکنند (مکارم شیرازی ،1375 ،ج )120 :6و
در ادامه با اشاره به دوگانههای افراط و تفریط از حکمت و ضد آن ،عواقب خطرناک ناشی
از آن را نیز برمیشمارند .رجاء و یأس ،غضب و غیظ ،خوف ،حذر ،غرگی ،طغیان ،جزع
و ...از ویژگیهایی است که حضرت امیر(ع) به قلب نسبت میدهند .در پایان همین کالم،
حضرت هرگونه افراطو تفریط قلب را بالی جان وی میدانند و از دوگانه فساد و زیان قلب
سخن به میان میآورند.

بررسی نظریه «معنویتافزایی قلبپایه» (با محوریت آموزههای اسالمی و انقالبی)

حد گذراند ،مایه فسادش باشد».

حضرت امیر(ع) در بیانات خود با برشماری عواملی فراتر از قدرت یک جسم مادی برای
قلب ،از حراست و نگهداری از قلب برای دوری از افراط و تفریط سخن به میان آوردهاند.
این خود نشان میدهد باید کاری کرد که قلب همیشه در مسیر تعادل و تکامل حرکت کند .به
تعبیر دیگر ،با وجود افراط و تفریطهایی که همه حال برای قلب متصور است ،باید مواظب
بود قلب از مسیر تعادلی خود خارج نشود و این خود نیازمند عوامل و عناصری است که
همگی برای قلب و اعتال و حفظ آن از افراطو تفریطها [ضروری مینمایند] .بیگمان خروج
قلب از تعادل ممکن است آثار بسیار بد و جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد .بررسی ابعاد
دیگری از کارکردهای قلب ضرورت توجه و مرکزیتیابی قلب در فرایند معنویتافزایی با
آگاهی بیشتر از ابعاد وجودی قلب را آشکار میسازد.
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قرآن از حقیقت مظروف شدن قلب برای کالم الهی قرآن سخن میگوید .همۀ دین در
قالب قرآن توسط جبرئیل امین بر قلب نازنین پیامبر نازل شده است .اگر گفته شود روح و
حقیقت قرآن بر قلب نازل شده است ،منافاتی با محوریتیابی قلب در پذیرش کالم الهی
ندارد .بیگمان قلب پیامبر به ظرفیتی رسیده که توانسته است مظروف کالم قرآن شود؛ در
حالی که اگر این قرآن بر کوه نازل میشد ،تاب و توان و تحمل پذیرش آن را نداشت 1.با
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این حال مظروفی پیدا شد که توانست قرآن را به عنوان خیر (نحل30/؛ یونس57-58 /؛
مزمل )20/در خود جای دهد .بهطور طبیعی اگر قرار باشد این موارد بر دیگران ارائه شود،
باید بر قلب آنان ارائه شود و قلبـ نه چیزی دیگرـ محور و مدار پذیرش قرآن خواهد شد.
قرآن به عنوان خیر ،مظروفش باید بهترین قلبها باشد که هست .این ظرف گنجایشی
دارد به عظمت هستی گرچه در یک سینه معمولی قرار دارد .نظایر آن در عالم خلقت خدا
فراوان است که قیمتیترین اشیا را در ظرفهایی از نظر ظاهر با قیمتی محدود قرار میدهد.
بیگمان اگر دیگران خواهند خیری مانند معارف الهی در وجود آنان قرار گیرد ،قلبشان باید
ظرفیت پذیرش آن را در خود ایجاد کند .پیامبر اکرم(ص) بهترین قلوب را قلوبی میدانند
َ ْ َ َ ُّ ُ
َ ُْ ُ
َ
َ
لوب اوعاها
الق
ر
ش
و
ر
ی
لخ
ل
وعاها
ا
لوب
الق
که ظرفیت بیشتری برای پذیرش خیر دارند« :خیر
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُ
َّ ِّ َ َ َ َ
ْ َ
َ
ََ ََ
ْ َْ َ َْ َ
لب الذى َی ِعى الخ ْی َر َم ْمل ٌّو ِم َن الخ ْی ِر ِان نط َق نط َق َمأجورا و ِان ان َصت ان َصت
الق
ِللشر ،فاعلى
ِ
ً
َمأجورا»« :بهترین قلبها ،قلبى است كه ظرفیت بیشترى براى خوبى دارد و بدترین قلبها،
قلبى است كه ظرفیت بیشترى براى بدى دارد .پس عالیترین قلب ،قلبى است كه خوبى را
در خود دارد و لبریز از خوبى است .اگر سخن بگوید ،سخنش درخور پاداش است و اگر
سكوت كند ،سكوتش درخور پاداش است».
حال که از قلب به عنوان مقصد قرآن یاد شد ،به طور طبیعی هر قلبی نمیتواند این
معارف را در خود جای دهد ،بلکه باید خود را از پیرایهها بزداید تا پذیرای معارف شود .قرآن
به تدبر در قرآن فراخوانده است؛ اما شرط فهم قرآن باز بودن قرآن از هر قفلی است که بر آن
زده شده است .کافران درست بهواسطه قفل بر قلبها در قرآن تدبر نمیکنند و به آن ایمان
نمیآورند .عامل بیچارگى آنها یكى از دو چیز است :یا در قرآن ،به عنوان برنامه هدایت
الهى و نسخه كامل شفابخش ،تدبر نمىكنند یا اگر تدبر كنند ،براثر هواپرستى و اعمالى
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آن َعلَى َج َب ٍل ل َ َرأَیْ َت ُه خَ اشِ ًعا ُمت ََص ّ ِد ًعا م ِْن خَ شْ َی ِه َّ
الل َوتِلْ َ
ك الْ ْمث ُ
اس ل َ َع ّلَ ُه ْم
َال ن َضْ ِرب ُ َها ل ِل َّن ِ
 .1حشر« :21 /ل َ ْو أَن ْ َزل ْ َنا َه َذا الْق ُْر َ
ون».
یَ َت َف َّك ُر َ

كه از قبل انجام دادهاند ،قفلها بر دلهای آنهاست ،بهگونهاى كه هیچ حقیقتى در آن نفوذ
نمىكند .به تعبیر دیگر اگر كسى راه خود را در ظلمات گم كند ،یا چراغى به دست ندارد
یا چشمش نابیناست كه اگر هم چراغ باشد و هم چشم بینا ،یافتن راه همه جا آسان است
(مکارم شیرازی ،1371 ،ج .)467 :21
بعد دیگر تفقه قلب است .تفقه در قرآن ارتباط معناداری با قلب دارد ،بهگونهای که بیشترین
و127؛ منافقون3/؛ انعام25/؛ اسراء46/؛ کهف .)57/این مسئله نشاندهنده ارتباط نزدیک
بین قلب و تفقه است .خداوند در چند آیه از تفق ۀ قلب میگوید (اعراف179/؛ توبه 87/و
127؛ کهف .)93/تفقهورزی قلب نقش بسیار مهمی در سرنوشت آدمی دارد؛ آنگونه که
انسان بهواسطه تفقهنورزی قلب ،مانند حیوانات و بلکه گمراهتر شد ه است .بسیاری از جنیان
و انسیان هم به دلیل عدم تفقه قلوب در دوزخ جای گرفتهاند( 1اعراف .)179/تفقه ابزار ورود
ایمان به قلب است .منافقان از نعمت تفقه محروماند ،زیرا قلبی دارند که زنگار بر آن نقش
ً
بسته است و قابلیت تفقه ندارد .آنها در ظاهر ایمان آوردهاند ،ولی قلبا ایمان نیاوردهاند .شرط
برخورداری از تفقه نیز وجود ایمانی قلبی و درونی است .تفقه امری قلبی و درونی است و
تنها کسانی میتوانند از آن برخوردار باشند که ایمان در قلبشان مستقر شده باشد.
در همه آیاتی که اشاره شد ،تشویق و تحریض به تفقه و تعجب و بازخواست از نبود تفقه
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همنشینی و کاربرد تفقه در قرآن (هفت بار) در کنار قلب است (اعراف176/؛ توبه87/

به چشم میخورد .در این آیات از طبع ،آ کنه و  ...به عنوان عارضیات قلب و موانع تفقه یاد
شده است که نشان میدهد وضعیت و حاالت قلب در فرایند تفقه تأثیر فراوان و بیبدیل دارد.
قلب به انسان شایستگی درک آیات الهی را میبخشد .اگر این منبع مهم و اساسی دربسته
و مهرشده باشد و ب ه درستی وظیفه خود را انجام ندهد ،فرد ب ه هیچ وجه قادر به فهم چیزی
َ
َ َ َْ َ َ ُُ
َُ َ َ ُُ
َ َ َْ َ
وب ِه ْم أ ِك َّن ًه
وب ِه ْم ف ُه ْم ل َیفق ُهون
نخواهد بود« :فط ِب َع على قل
( »...توبه)87/؛ «جعلنا على قل ِ
ِ
َ َْ
َ َ َ َّ ُ ُ ُ َ َ َّ َ َّ ْ َ َ
وب ُهم ِبأن ُه ْم ق ْو ٌم ل َیفق ُهون( »...توبه .)127/در
أن َیفق ُه ُوه( »...کهف)57 :؛ «صرف الله قل
واقع فهم آیات الهی در گرو کار درست و صحیح قلب است (ایزوتسو.)173-175 :1361 ،
قرآن در آیه  179اعراف یکی از دالیل به جهنم رفتن گروه کثیری از جن و انس را فقدان
قلوبی میداند که تفقه کنند (طیب، ،1369ج  .)35 :6علت آن هم اعمال و رفتاری است
ون
َ « .1و لَق َْد َذ َرأْنا ل َِج َهن ََّم َكثیرا ً م َِن الْجِ ِّن َو ْالِن ِ
آذان ال یَ ْس َم ُع َ
ون ب ِها َو ل َ ُه ْم أَ ْع ُی ٌن ال یُ ْبصِ ُر َ
وب ال یَ ْف َق ُه َ
ون ب ِها َو ل َ ُه ْم ٌ
ْس ل َ ُه ْم ُق ُل ٌ
ُ
ِك ُه ُم ال ْ
ِك َكالْن ْعا ِم ب َ ْل ُه ْم أَضَ ُّل أُولئ َ
ب ِها أُولئ َ
ِ
ون» (اعراف.)179 /
ل
ف
غا
َ
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که انجام دادهاند .خداوند در سوره بقره یکی از دالیل قرار دادن مهر بر قلبها را رفتارهای
َ َ َ َّ ُ َ ُ ُ
َ
َ
وب ِه ْم َو على َس ْم ِع ِه ْم َو على
َکفرآمیز افراد میداند« :إن الذین کفروا  ....ختم الله على قل ِ
ٌَ َ َُ ْ َ ٌ َ
ذاب ع ِظ ٌیم» (بقره 6/و .)7خداوند در تشریح جایگاه چنین افرادی
صار ِه ْم ِغشاوه و لهم ع
أ ْب
ِ
ْ َ َ
ُ َ َ ْ َْ
عام َبل ُه ْم أضل» (اعراف)179/
ن
آنها را از حیوان نیز پستتر و دونتر میداند ...« :أ ِ
ولئك كال ِ
زیرا چارپایان ،هرگاه از كارى منع شوند ،ترك مىكنند و هرگاه براى کاری هدایت شوند ،پیش
مىروند؛ اما اینها براثر كفر و سركشى به راه خیر هدایت نمىشوند ،با اینكه خداوند به آنها
عقلى بخشیده است كه نیك و بد را تمیز دهند (طبرسی ،1372 ،ج.)770 :4
بنابراین نقش قلب ب ه عنوان یکی از لوازم تفقه ،نقشی مهم و تعیینکننده است ،بهگونهای
که حاالت ،کیفیت و عارضیات حاصل بر آن در افزایش یا کاهش تفقه مؤثر است و در نتیجه
هر آنچه باعث تقویت یا ضعف حاالت قلب شود در میزان تفقه تأثیر دارد .بنابراین ضرورت
دارد قلب و حاالت و جایگاه و عوارض آن به خوبی تبیین شود تا دروازه ورود به تفقه و عوامل
مؤثر آن نیز ب ه خوبی شناخته شود.
قلب انسان همچون بدن انسان دچار امراض میشود .باالترین مرضها و بیماریها
مرض قلب است که بر همه مراتب وجودی قلب از جسم صنوبری گرفته تا سطوح عالیه
روحانی آن قابل بسط و انطباق است .برای مثال اگر در همین سطوح پایین جسمی به علت
ِ
بیماری قلبی ،لحظهای خونرسانی به اعضای بدن متوقف شود ،حیات انسانی در معرض
خطر قرار میگیرد و حتی ممکن است حیات انسان در دنیا پایان یابد.
با این وصف مرض قلب از مرض بدن بدتر و تقوای قلوب از صحت بدن افضلتر
است (مجلسی ،بیتا ،ج88 :1؛ حرانی1404 ،ق .)203 :میتوان گفت تقوای قلب چنان
ضروری و ارزشمند و پراهمیت است که صحت جسمی در برابر آن ناچیز است .عالوه بر
این گستره اثرگذاری ویرانگری مریضی قلب به قدری زیاد است که مریضی جسم در برابر آن
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بسیار ناچیز است .علت آن ممکن است ناشی از اثرگذاری جسمی و روحی تقوای قلب بر
انسان باشد ،زیرا اگر قلب به واسطه مرض بمیرد[ ،ممکن است] داخل جهنم شود (آمدی،
)67 :1366؛ یعنی انسان به سمتی خواهد رفت که عاقبتش جهنم خواهد بود .نکته مهمتر
آنکه کمشدن ورع (آمدی ،) 274 :1366 ،خنده زیاد (آمدی )222 :1366 ،و غلبه غفلت
(آمدی )266 :1366 ،از عوامل مردن قلب است .یکی از عوامل زنده شدن قلب نیز ایمان
ن بابویه قمى،1404ق ،ج )44 :1است که خود از عوامل اصلی معنویتافزایی است.
(اب 

بعدی دیگر از ارتباطیابی وثیق قلب با معنویت از سؤالی که [یاران امام باقر(ع)] از
دگرگونی وضعیتشان کردند ،روشن میشود .آنان میپرسند :آن وقت که در کنار شما هستیم،
قلب ما نرم و از دنیا منقطع و مال دنیا در نظر ما خار میشود ،اما پس از رفتن از محضر شما
ب و کار و حشر و نشر با مردم ،دلهایمان متوجه دنیا میشود و محبت
و ورود به بازار کس 
دنیا در دل ما جا باز میکند و بار دیگر به کارهای دنیایی مشغول میشویم .امام باقر(ع) در
آسان میشود (عیاشی1380 ،ق ،ج109 :1؛ مجلسی ،بیتا ،ج .)56 :67مالحظه میشود
قلب نقشی محوری در دنیاگرایی و نقطه مقابل آن معنویتگرایی دارد؛ به سخن دیگر قلب
گذار یا مکان معنویت است و حال قلب در این گرایش یا رویگردانی نقشی اساسی دارد.
 .2عوارض وجودی قلب

قلب در کنار نقشآفرینیها ،دچار عوارضی میشود .زیغ بیماریای است که به قلب نسبت
داده شده است .زیغ به معنای انحراف از حق است (زمخشرى ،1979 ،ج 280 :1؛ زبیدى،
س از آنکه
1414ق ،ج 29 :12؛ قرشى ،1371 ،ج  .)194 :3در آیه  7سوره آل عمران 1پ 
خداوند متعال از محکمات و متشابهات قرآن میگوید ،به افرادی اشاره میکند که در دلشان
انحراف از حق وجود دارد .لذا دنبال آیات متشابه را مىگیرند تا از پیش خود آن را تأویل
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جواب یاران همه این موارد را به قلب مربوط میدانند که گاهی امور بر آن مشکل و گاهی

نموده ،فساد راه بیندازند (طباطبایى1390 ،ق ،ج  .)28 :3مالحظه میشود قلب در پیروی
از حقایق نیز میداندار شده است؛ بنابراین قلوبی که دچار زیغ و انحرافی نیستند همواره از
ُ ْ ُُ َ َ
وبنا َب ْعد
خدا میخواهند بعد از آنکه آنان را هدایت کرد به زیغ گرفتار نشوند«َ :ر َّبنا ال ت ِزغ قل
ْ َ
ِإذ َهد ْی َتنا( »...آ لعمران .)8/همینطور در آیه  117سوره توبه 2،به علت شدت اثرگذاری زیع
قلب ،توبه مهاجرین و انصار را تا نزدیک ورود قلب به زیغ پذیرفته است .معلوم نبود پس از
آن توبه آنها مقبول حضرت حق شود .همینطور در داستان رویگردانی قوم بنی اسرائیل و آزار
و اذیت رساندن به حضرت موسی(ع) ،خداوند قلوب آنها را منحرف کرد .در آخر آیه 3هم بر

ُ « .1ه َو الَّذی أَن ْ َز َل َعلَ ْی َ
ون
مات ُه َّن أُ ُّم الْكِتابِ َو أُخَ ُر ُمتَشاب ٌ
آیات ُم ْح َك ٌ
ِتاب ِم ْن ُه ٌ
ذین فی ُق ُلوب ِ ِه ْم َزیْغٌ َف َی َّت ِب ُع َ
ِهات َف َأ َّما ال َّ َ
ك الْك َ
ما تَشاب َ َه ِم ْن ُه ابْتِغا َء ال ْ ِف ْت َن ِه َو ابْتِغا َء ت َْأویل ِ ِه َو ما یَ ْعلَ ُم ت َْأویلَ ُه إِالَّ َّ ُ
ون آ َمنَّا ب ِ ِه ُك ٌّل م ِْن ِع ْن ِد َربِّنا َو
ون فِی ال ْ ِعلْ ِم یَقُول ُ َ
الراسِ خُ َ
الل َو َّ
ما یَ َّذ َّك ُر إِالَّ أُولُوا الْلْبابِ » (آلعمران.)7/
تاب َّ ُ
ریق ِم ْن ُه ْم
وب َف ٍ
رین َو الْن ْصا ِر ال َّ َ
الل َعلَى ال َّنب ِِّی َو ال ْ ُمهاجِ َ
ذین ات ََّب ُعو ُه فی سا َع ِه ال ْ ُع ْس َر ِه م ِْن ب َ ْع ِد ما كا َد یَزیغُ ُق ُل ُ
« .2لَق َْد َ
ٌ
حیم» (توبه.)117/
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ُف
ؤ
ر
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ه
ِ
ثُ َّم َ
َ ٌ
تاب َعلَ ْی ِه ْم إِن َّ ُ ِ ْ َ
ول َّ
الل ُق ُلوب َ ُه ْم َو َّ ُ
زاغ َّ ُ
الل ِ إِل َ ْی ُك ْم َفلَ َّما زا ُغوا أَ َ
َ « .3و إ ِ ْذ َ
ون أَن ِّی َر ُس ُ
الل ال یَ ْهدِی
قال ُموسى ل ِ َق ْو ِم ِه یا َق ْو ِم ل َِم تُ ْؤ ُذون َنی َو َق ْد تَ ْعلَ ُم َ
قین» (صف.)5/
ال ْ َق ْو َم الْفاسِ َ
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این نکته تأکید میشود که خداوند قوم فاسق را هدایت نمیکند .معلوم است زیغ قلب ممکن
است عاقبتی سوء به میزان ورود به جرگه فاسقان و عدم هدایتپذیری داشته باشد.
عارضه دیگری که به قلب نسبت داده میشود اطمینان قلب است .نزدیک به هفت آیه قرآن
از اطمینان قلبی سخن گفتهاند .در یک آیه 1ابراهیم ،پیامبر عظیمالشأن ،با وجود برخورداری
از ایمان از خدای متعال میخواهد برای اطمینان قلبی ،کیفیت زنده شدن مردگان را به وی
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز/معنویت و اخالق

نشان دهد .گویا اطمینان قلبی از ایمان پا را فراتر گذاشته و مهمتر شده است .در آیهای دیگر
آمدن فرشتگان برای یاری برای اطمینان قلبی بیان شده است 2.ایجاد اطمینان قلبی به واسطه
خوردن 3،که به ظاهر ارتباط و نقشی غیرمعمول مینماید ،بعد دیگری از نقشآفرینی قلب را
نمایان میکند .آیه  28رعد از زمینههای اطمینانیابی قلب سخن گفته است؛ اذکار زمینه را
برای آرامشیابی قلب فراهم میآورند و این خود ارتباط وثیق ذکر با قلب را یادآور میشود.
میتوان گفت اذکار به عنوان بخش مهمی از معارف الهی برای سکینه قلب آمدهاند.
«غفلت از مسیر و از هدف زندگى و سرگرم شدن در تمایالت ،یگانه خطرى است كه
بشر را از اوج انسانیت به حضیض بهیمیت و درندگى میافکند و به پرتگاه عقوبت ابدى
سوق میدهد .از نظر تقابل استفاده مىشود كه اساس انتظام زندگى و ارتقای بشر تذكر و
توجه قلب است كه هر لحظه به اندیشه و رفتار و گفتار و مسیر خود توجه کند و هدف خود
را در نظر بگیرد و از آن غفلت ننماید تا بتواند به مقامى از انسانیت كه سختترین سیر و
سلوك بشرى است نائل شود و فقط با نیروى تذكر و توجه است كه انسان به اوج ملكوت
میرسد و نیروى شنوایی و بینایى و خواستهها را تجرید نموده به آنها جنبه ملكوتى میدهد و
در صف قدسیان در میآید و ملحق به پیامبران مىشود» (حسینى همدانى1404 ،ق ،ج :7
.)144-145
سخن را باید دل درک کند و بفهمد و بپذیرد ،اما قلوبی هستند که در پرده قرار گرفتهاند
و نمیتوانند حقایق را درک و فهم کنند .قرارگیری دل در غالفها و لفافها حالتی است که
میتواند بر قلب عارض شود و حقایق را نفهمد .خداوند متعال در آیه  88بقره سخن از غلق
قلب به میان میآورد .در آن هنگام که پیامبران الهی مردمان را به دین خدا دعوت میکنند ،اما
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قال بَلى َو لك ِْن ل َِی ْط َمئ َِّن َقلْبی َ
قال أَ َو ل َ ْم تُ ْؤم ِْن َ
راهیم َر ِّب أَ ِرنی َك ْی َف ت ُْح ِی ال ْ َم ْوتى َ
َ « .1و إ ِ ْذ َ
قال فَخُ ْذ أَ ْرب َ َع ًه م َِن
قال إِب ْ
ُ
ك َس ْعیاً َو ا ْعلَ ْم أَ َّن َّ
َّ
اج َع ْل َعلى ُك ِّل َج َب ٍل ِم ْن ُه َّن ُج ْزءا ً ثُ َّم ا ْد ُع ُه َّن یَ ْأتی َن َ
الط ْی ِر َف ُص ْر ُه َّن إِل َ ْی َ
كیم» (بقره.)260/
ك ثُ َّم ْ
اللَ َعزی ٌز َح ٌ
الل إِالَّ بُشْ رى ل َ ُك ْم َو لِت َْط َمئ َِن ُق ُلوب ُ ُك ْم ب ِ ِه َو َما الن َّْص ُر إِالَّ م ِْن ِع ْن ِد َّ
َ « .2و ما َج َعلَ ُه َّ ُ
كیم» (آلعمران)126 /؛ « َو ما
الل ِ ال ْ َعزی ِز ال ْ َح ِ
الل ِ إ ِ َّن َّ
الل إِالَّ بُشْ رى َو لِت َْط َمئ َِن ب ِ ِه ُق ُلوب ُ ُك ْم َو َما الن َّْص ُر إِالَّ م ِْن ِع ْن ِد َّ
َج َعلَ ُه َّ ُ
كیم» (انفال.)10/
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آنان میگویند دل ما در پرده غالف قرار گرفته است و نمیتواند دعوت را بپذیرد .همینجا نیز
میتوان استدالل کرد که پذیرش دعوت الهی و سخن حق بستگی به پذیرش دل دارد و اگر دل

را معجزههاى آشكار بخشیدیم ،و او را با «روحالقدس» تأیید كردیم؛ پس چرا هرگاه پیامبرى
چیزى را كه خوشایند شما نبود برایتان آورد ،كبر ورزیدید؟ گروهى را دروغگو خواندید و
گروهى را كشتید و گفتند« :دلهای ما در غالف است[ ».نه ،چنین نیست] بلكه خدا به سزاى
كفرشان ،لعنتشان كرده است .پس آنا ن كه ایمان مىآورند چه اندك شمارهاند».
پرستشها در دل قرار میگیرد .ایمان در قلب و کفر نیز در قلب جای میگیرد .خداوند
متعال در آیه  93بقره 1از عشق به گوسالهپرستی در قلوب قوم موسی سخن به میان آورده
است .خداوند قرارگیری چنین محبتی را در دلهای آنها سرزنش میکند و از آنها میخواهد
ایمان را در دل خود جایگزین سازند.
نقشآفرینی قلب در عرصه دین الهی محدود و محصور به این موارد نیست .موضوع دیگر
مقام پاسخگویی قلب است« :خداوند سوگندهای زبانی را قبول نکند و مورد مؤاخذه قرار
نمیدهد ،بلکه سوگندهای قلبی را مورد مواخذه قرار میدهد» .یعنی در این موارد نیز خداى
سبحان تنها با قلب انسانها كار دارد (طباطبایى 1390 ،ق ،ج  .)225 :2به سخن دیگر،
سوگندهای قلبی ارزش و اعتبار دارند و از آنها پرسش خواهد شد.
ب و از ارتباط تنگاتنگ گناه با قلب سخن به میان آورده است.
آیهای دیگر از گناهکاری قل 
خداوند متعال در آیه  283سوره بقره از قانون معامالت و ضرورت گرفتن وثیقه و ادای امانت
سپرده واگذارشده و شهادت ب ه وقت نیاز صحبت و در ادامه بر این حقیقت تأکید کرده است
که کتمان شهادت ،گناهکاری قلب را در پی خواهد داشت .گویی در اینجا قلب نیز مسئول
2
حقیقی شده است و باید در این باره پاسخگو باشد.

َ « .1وإ ِ ْذ أَخَ ْذن َا مِیثَا َق ُك ْم َو َر َف ْع َنا َف ْو َق ُك ُم ُّ
اس َم ُعوا َقالُوا َس ِم ْع َنا َو َع َص ْی َنا َوأُشْ ِربُوا فِی ُق ُلوب ِ ِه ُم الْع ِْج َل
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ب ُِك ْف ِره ِْم ُق ْل بِئ َْس َما یَ ْأ ُم ُر ُك ْم ب ِ ِه إ ِ َ
ِن أَمان َ َت ُه َو ل ْ َیت َِّق َّ
اللَ َرب َّ ُه
هان َمق ُْبوضَ ٌه َفإ ِْن أَم َِن ب َ ْعضُ ُك ْم ب َ ْعضاً َفلْ ُی َؤ ِّد ال َّ ِذی ا ْؤتُم َ
َ « .2و إ ِ ْن ُك ْنت ُْم َعلى َس َف ٍر َو ل َ ْم تَجِ ُدوا كات ِباً َف ِر ٌ
َو ال تَ ْكت ُُموا الشَّ ها َد َه َو َم ْن یَ ْكت ُْمها َفإِن َّ ُه آث ٌِم َقلْ ُب ُه َو َّ ُ
لیم» (بقره.)283 ،
الل ب ِما تَ ْع َم ُل َ
ون َع ٌ

بررسی نظریه «معنویتافزایی قلبپایه» (با محوریت آموزههای اسالمی و انقالبی)

نپذیرد و نخواهد ،کاری نمیتوان کرد .ادامه همین آیه بر پذیرش کفر و ایمان در قلب سخن
َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ ْ ْ َ ْ
َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ِّ
ُّ ُ َ َ ْ
نات
میگوید« :و لقد آتینا موسى ال ِكتاب و قفینا ِمن بع ِد ِه ِبالرس ِل و آتینا ِعیسى ابن مریم البی ِ
ْ ُ َ َ ً َ َّ
ْ ُ ُ َ َ ُ َّ
ٌ
َ
َُْ ُ
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َ ْ
جاءك ْم َر ُسول ِبما ال ت ْهوى أنف ُسك ُم ْاس َتك َب ْرت ْم فف ِریقا كذ ْب ُت ْم َو
َو أ َّید ُناه ِب ُروح القد ِس أفكلما
َ ً َْ ُ َ ِ ُ ُ ُ ُ ْ ٌ ْ َ
َّ ُ ْ
ََ ً
َ
ف ِریقا تق ُتلون َ*و قالوا قل ُوبنا غلف َبل ل َع َن ُه ُم الل ُه ِبكف ِر ِه ْم فق ِلیال ما ُی ْؤ ِم ُنون»« :و همانا به موسى
كتاب [تورات] را دادیم ،و پس از او پیامبرانى را پشت سر هم فرستادیم ،و عیسى پسر مریم
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گویا در هم ه جا و در همه صحنهها قلب نقشآفرین است :از محوریت در حیاتبخشی
به جسم در قالب ارسال خون به همه اعضای بدن که لحظهای توقف ،میتواند زندگی انسان
را از او بستاند تا نقشآفرینی در عرصههای مختلف فراجسمی ،قلمرو نقشآفرینی قلب است
و به این مهم باید توجهی ویژه داشت .بررسی ادبیات قرآنی این حقیقت را آشکار میکند که
قلب مراتبی دارد و معنایی از جسم صنوبری گرفته تا حقیقت وجودی انسان را دربرمیگیرد.
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز/معنویت و اخالق

قلب حتی در حالت جسمی در پایینترین مراتب وجودیاش ،نقشی حیاتی و زندگیبخشانه
برای انسان ایفا میکند .بنابراین همه چیز بیش و کم به قلب ارتباط مستقیم و غیرمستقیم
دارد .قلب نقشی اساسی و حیاتی در معادالت مادی و معنوی انسان دارد .شکل زیر برخی
اوصاف قلب را در خود جای داده است.

اوصاف قلب
تحلیل و بررسی

آنچه از بررسی کارکردهای برخی عناصر معنوی و بررسی جایگاه و عوارض وجودی قلب
به دست آمد حاکی از ارتباط تنگاتنگ بین قلب و عناصر معنوی است .در واقع عناصر
معنوی همگی برای قلب و در خدمت قلب هستند تا آن را در مسیر صحیح تعادل ،تعالی و
تکامل حفظ دارند؛ از گرفتار شدنش به عوارض وجودی امکانی نگه دارند یا عوارض بدی
وجودیاش را از بین ببرند و بر ویژگیها و حاالت خوبش بیفزایند .در تشریح این ارتباط
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و نقشآفرینی محوری و بیبدیل قلب در معنویت ،باید گفت تنها قلب توانست قرآن را به

عنوان کالمی قدسی در خود جای دهد و مظروف قرآن شود .قلب پیامبر مکرم(ص) ،به
عنوان عالیترین موجود هستی ،توانست همه حقیقت قرآن را با تمام زوایای وجودیاش در
قلب خود جای دهد .در واقع قلب پیامبر ملجأ و مأوا و قرارگاه قرآن شد .انسانهای دیگر اگر
ً
بخواهند سطحی از سطوح یا همه معارف قرآن را دریافت کنند ،باید اوال به قلب آنها عرضه
ً
شود و ثانیا تالش کنند قلب خود را از پیرایهها که مانع پذیرش قرآن میشود ،پاک سازند ،زیرا
1

به پذیرش معارف شوند و از آن بهره گیرند.

بنابراین قلب ملجأ ،مأوا و مقصد معنویت است و اگر قرار باشد برنامهای با محوریت
عناصر معنویت تدوین و اجرایی شود ،باید به نقش بیبدیل و بینظیر قلب توجه کرد تا در
نتیجه در این فرایند موفقیت حداکثری حاصل شود .از این رو انقالب در گام دوم برای ترویج
و تعمیق بیش از پیش معنویت نیازمند توجه حداکثری و بیش از گذشته به قلب است و باید
شناخت درست و کافی از نیازها ،کارکردها ،عوارض وجودی و آسیبهای قلب به دست
آید .در پرتو این شناخت ،عناصر معنوی قلب به تناسب زمان ،مکان و نیازها ،تنظیم و به
صف خواهند شد .باید گفت یکی از دالیلی که باعث میشود برخی از برنامههای معنوی،
با وجود رعایت جوانب مورد نیاز ،به نتیجه مطلوب نرسند ،بیتوجهی به نیازهای قلب و
تناسبسنجی و رعایت اولویتها در این مسیر است.

بررسی نظریه «معنویتافزایی قلبپایه» (با محوریت آموزههای اسالمی و انقالبی)

هر قلبی نمیتواند معارف قرآن را در خود جای دهد ،بلکه قلوب سلیم خواهند توانست موفق

قلب برخوردار از صفاتی است که خانه پیدایش و نابودی برخی فضیلتها شده است؛
بنابراین تمرکز بر قلب و برنامهریزی برای پاالیش قلب و فراهمسازی زمینهها میتواند
معنویت را بیش از موارد دیگر در قلب نهادینه سازد .آنچه میتواند معنویت را بهعنوان یکی
از فصول مهم بیانیه گام دوم انقالب ،بیش از گذشته در فضای انقالب ساری و جاری کند،
توجه و تمرکز بیش از گذشته بر قلب است .قلب با سطوح و مراتب مختلف وجودی خود،
مرکز و محور همه تحوالت وجودی انسان است .تنها قلب حائز اوصاف و ویژگیهایی است
که میتواند پذیرنده معنویت باشد .قلب و معنویت خدمتی دوطرفه به یکدیگر میکنند .از
ک سو قلب پذیرنده معنویت است و از سوی دیگر ،معنویت به سالمت قلب و تداوم و
ی 
تعالی آن کمکی وافر میکند .بنابراین برنامههای معنویتافزاباید به بهترین و برترین شناخت
از قلب برسند و بیشترین و بهترین همگرایی و همراهی را با قلب و ابعاد وجودی آن داشته
ون إ ِ َّل َم ْن أَتَى َّ
« .1یَ ْو َم َل یَنف َُع َم ٌ
ِیم» (شعراء ۸۸/و )۸۹
اللَ ب ِ َقلْ ٍ
ال َو َل ب َ ُن َ
ب َسل ٍ
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باشند .بدیهی است هر چه برنامههای معنوی پویاتر باشند ،قلب بهتر پذیرای آنها خواهد بود
و موجب سالمت ،تحرک و تقرب قلب بهمراتب عالیه خواهند شد.
واژه قلب و انقالب هر دو از یک خانوادهاند و هر دو مسیر تحول را دنبال میکنند .شروع
انقالب ،از خداخواهی قلبهای انسانها بوده است .بیگمان اگر قلبهای انسانهای ایرانی،
آموزههای اسالمی را نمیخواست تا در پرتو آن به پویایی ،تعالی و تکامل برسد ،انقالبی
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به وسعت انقالب اسالمی ایران شکل نمیگرفت تا حکومتی شکل دهد که با محوریت
آموزههای اسالمی معنویتافزا ،قلوب معنویتخواه و گریزان از طبع ،مرض و قفل و ...را
تغدیه کند و بدین ترتیب راه ترقی و تعالی و صعود بهمراتب عالیه قلوب را هموار سازد.
نگارنده با بررسی و بیان این مطالب ،نظریه معنویتافزایی قلبپایه را ارائه میدهد و
معتقد است ملجأ و مقصد و مأوای معنویت قلب است و عناصر معنوی همه نیز در خدمت
قلب و برای قلب هستند .بنابراین باید برنامههای معنویتافزا با محوریت قلب تدوین ،تنظیم،
ارائه و اجرا شود .بدیهی است اگر در فرایند معنویتافزایی به قلب کمتوجهی و بیتوجهی
شود ،نتیجه چندانی از تالش برای معنویتافزایی به دست نخواهد آمد و حتی در برخی موارد
خود باعث کاهش معنویت برای فرد و جامعه خواهد شد.
راهکار اجرایی معنویتافزایی

حال که نقطه تمرکز فعالیتهای معنویتافزایی مشخص شد ،راهکارهای اجرایی برای
معنویتافزایی چیست؟ نگارنده با استناد به روح و جسم آیات و روایات و اندیش ه رهبران
انقالبی و نیز تجربههای موجود ،بر این باور است که تشکیل قرارگاه معنویتافزایی با
ویژگیهایی نظیر فعال ،همهجانبهنگر ،منسجم ،رصدکننده ،برنامهدار ،روشدار ،اولویتسنج،
رخنهشناس ،مخاطبشناس و ...ضرورت دارد .افرادی باسواد ،متعهد ،متخصص ،مجرب
و دلسوز از حوزه و دانشگاه باید اعضای حقیقی و حقوقی این قرارگاه باشند و در هر بخشی
از بخشهای معنویت ،کمیتههای تخصصی مرکب از افرادی با مشخصاتی برای اعضای
مرکزی قرارگاه ،مسئولیت محوله را به انجام برسانند.
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تشکیل این قرارگاه با ویژگیهای پیشگفته به چند دلیل ضرورت دارد:
 .1معنویت از ظرفیتها ،ظرافت و حساسیت برخوردار است و هرکسی توانایی شناخت
این موارد و ظرافتهای وجودی آن را ندارد.
 .2نیازهای معنوی انسان چندجانبه است و پرداختن و توجه به همه بخشهای وجودی
آن ضرورت دارد.
مواجه خواهد کرد؛ بنابراین ساخت تعادل و توازن در رفع نیازهای معنوی ضروری است.
 .4عناصر و مؤلفههای معنویتافزا و معنویتزدا گونهگون هستند و از تنوع وجودی و
اثرگذاری متفاوتی برخوردارند.
 .5عوامل و موانع معنویت از فراوانی و بسامد برخوردار است .توجه به یکی و فراموشی
دیگری میتواند بر رخنهها و آسیبها در عرصه معنویتافزایی بیفزاید.
 .6معنویت به زمان و مکان مناسب نیازمند است.
 .7اولویت و ارجحیتها در معرفت ضرورت دارد.
 .8روشها و رویکردهای مناسب ،جذاب ،روزآمد و کارآمد در معنویتافزایی ضرورت
دارد .با هر روش و رویکردی نمیتوان بر معنویت افزود.
بنابراین حساسیتها و ظرافتها ،تنوع ،تعادل و توازن ،وجود عناصر و مؤلفههای
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 .3افراط و تفریط در برآوری نیازهای معنوی ،اصل معنویتافزایی را با چالش جدی

مختلف ،وجود عوامل و موانع گوناگون ،زمانشناسی ،مکانشناسی ،اولویتها ،روشها
و رویکردها مناسب و ...از عواملی هستند که ضرورت تشکیل قرارگاهی منسجم و فعال در
عرصه معنویتافزایی را دوچندان میکنند .البته باید مواظبت بود تشکیل چنین قرارگاهی
مانند برخی از قرارگاهها به روزمرگی و ساختارگرایی گرفتار نشود .آنچه میتواند قرارگاه را
فعال و پویا و کارآمد نگه دارد وجود انسانهایی عالم ،عامل ،دغدغهمند و دلسوز است که
دغدغه قلبی آنان ترویج و تعمیق معنویت است و فعاالنه در عرصه حضور دارند و بهصرف
رفع تکلیف به این مهم نمیپردازند .نمودار زیر قرارگاه معنویتافزایی را با مشخصات مد نظر
به تصویر کشیده است.
133

مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز/معنویت و اخالق

نتیجهگیری

با بررسی برخی عناصر معنویت و ارتباط تنگاتنگ آنها با قلب این نتیجه حاصل شد که
برنامههای معنویتافزا باید بیش از گذشته سرمایه و انرژی خود را بر قلب متمرکز سازند
و با شناخت جامعاالطراف داشتهها ،ظرفیتها و عوارض وجودی آن ،مسیر درست
معنویتافزایی را دنبال کنند .به سخن دیگر معنویت به عنوان یکی از فصول مهم بیانیه گام
دوم انقالب ،اگر بخواهد بیش از گذشته در جامعه اسالمی و میان انقالبیون ساری و جاری
باشد ،نیازمند توجه محوری و اساسی در همه مراحل و فرایندهای معنویتافزایی است.
نگارنده در این بررسی به نظریه معنویتافزایی قلبپایه و قلبمحور صحه میگذارد و بر
این باور است که اگر به قلب و نقشی که در فرایند معنویتافزایی ایفا میکند ،کمتوجهی
و بیتوجهی شود ،برنامههای معنویتافزا ابتر خواهد ماند و کارآیی و کارآمدی و اثرگذاری
خود را از دست خواهد داد .معنویت به دنبال افزایش برخی خصوصیات و کاهش و نابودی
رذیلتهاست .از سوی دیگر قلب برخوردار از صفاتی است که خانه پیدایش و نابودی برخی
فضیلتها شده است .لذا تمرکز بر قلب و برنامهریزی برای پاالیش قلب و فراهمسازی
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زمینهها میتواند معنویت را بیش از موارد دیگر در قلب نهادینه سازد.

آنچه میتواند معنویت را بیش از گذشته در فضای انقالب ساری و جاری سازد توجه
و تمرکز بیش از گذشته بر قلب است .قلب با سطوح و مراتب مختلف وجودی خود ،مرکز
و محور همه تحوالت وجودی انسان است و حایز اوصاف و ویژگیهایی است که پذیرنده
معنویاش کرده است .قلب و معنویت خدمتی دوطرفه به همدیگر میکنند .از یک سو قلب
پذیرنده معنویت است و از سوی دیگر معنویت به سالمت قلب و تداوم و تعالی آن کمک
و بیشترین و بهترین همگرایی و همراهی را با قلب و ابعاد وجودی آن داشته باشد .بدیهی
است هرچه برنامههای معنوی پویاتر باشد پذیرش آنها توسط قلب برای افزایش سالمت و
تحرک و تقرب قلب بهمراتب عالیه مؤثرتر خواهد بود.
راهکار اجرایی برای تعمیق معنویت تشکیل قرارگاه عملیاتی معنویتافزایی است که در
آن افراد متخصص ،مجرب ،متعهد ،فعال ،با شناخت درست و کافی از قلب و ابعاد وجودی
آن ،نقشه راه معنویتافزایی با محوریت قلب را تنظیم ،تدوین ،اولویتسنجی ،تناسبسنجی
و اجرایی کنند .در این قرارگاه فعالیتها به صورت منظم رصد و نقاط قوت و ضعف و
آسیبها مورد توجه قرار میگیرد.
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وافری میکند .بنابراین برنامههای معنویتافزاباید به بهترین و برترین شناخت از قلب برسد
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