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 چکیده 

البالغه های وجودی انسان از منظر نهجبا هدف بررسی ساحت و تحلیلی –این پژوهش به روش توصیفی 

یابیم، های وجود انسان نمیچند و چون ساحتۀ دربارالبالغه مطلب صریحی در نهج چند هرنگارش یافته است. 

آگاهی کامل  های وجودی اوشناخته و از ساحتمیانسان را  )ع(دهد که علیالبالغه نشان مینهج ۀولی مطالع

در منطق های این پژوهش، کرده است. براساس یافتهداشته و در راه تربیت انسان به این ابعاد وی توجه ویژه می

این  دهندتشکیل« مولکولیعامل»ساحت مادی که  مانند قرآن کریم، انسان موجود دو ساحتی است. )ع(علی

در اثر دمیدن مادی؛ این ساحت که رود. ساحت فراشمار میساز طبایع مختلف در انسان بهو زمینه ساحت است
دهد و ساحت ذهنی، آید، حقیقت و تمثّل انسانی انسان را شکل میروح خدایی بر بعد مادی و مولکولی پدید می

از دو ساحت مهم فرامادی، البالغه هجن توان از منظرآید. همچنین میای و شناختاری در انسان پدید میاندیشه

 مایۀاست که « فطرت»گر حقیقت وی هستند، نام برد: یکی و بیان نحوی با روح ارتباط دارنددیگر که به

حقیقتی متعالی « قلب»دوم  رود.شمار میسرشت او بهزیرین جان آدمی و  الیۀو انسان با خدا و قشر  ۀپیونددهند

 تواندهم کارکرد شناختی و اندیشیدن دارد و هم کارکرد احساسی و عاطفی، میو مرکزی در وجود انسان که 

 سقوط انسان و رذایل وی باشد.  منشأتواند که میهای انسانی باشد چنانصفات عالی و ویژگی ۀهم منشأ
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 ه. مقدم1
انسان نیازمند به تفسیر نیست. چراکه انسان  ۀاندازدر میان موجودات جهان هیچ موجودی به

کند. مشکل هویت انسان و ارتباط را بیش از هر موجودی نیازمند به تفسیر می هایی دارد که اوپیچیدگی
 های بسیار متفاوتی درنظریه تاکنونکه ترین مسائل در تاریخ تفکر بشر است. با اینروح و بدن از کهن

بد. حل طلفیصله نیافته، بلکه هنوز هم با طراوت مطرح است و پاسخ می ۀلأتنها مسشده، نهۀارائ بارۀاین
مرگ، بقای فرد انسانی پس از مرگ بدن، آگاهی،  مانند یگرداین مشکل زمینه حل بسیاری از مسائل 

گیرند که یکسر آن تمایز بسیاری های پیشنهادشده در طیفی قرار میحلهای روانی و... است راهبیماری
( را مطرح 1/282: 1731، کاپلستون) یو دوگانگنوع ثنویت  یکو پیش کشیده  و بدنعمیق را میان روح 

 و شده است؛چه از افالطون نقلتوان بین آن دو ارتباط برقرار نمود، مانند آنوجه نمیهیچنموده که به
چه بارکلی مطرح نموده طرف به نفع دیگر فیصله داده است، مانند آنرا با حذف یک لۀأدیگر آن مس طرف

 ها وچه را که ماتریالیستیا آن و (؛5/221 همان،است ) بعد مادی را به نفع روح کنار گذاشته که جسم و
(. 27: 1771 اند )ارانی،دهند که بعد روحی را به سود بعد جسمی منکر گشتهگرایان پیشنهاد میتحول

معرفت  .شودسنجیده می ،با توجه به مقدار تأثیری که در سرنوشت و سعادت آدمی دارد معرفتارزش هر 
های موضوعیت دارد، زیرا با شناخت انسان، از جایگاه رفیع آدمی آگاه شده و از سرمایه سوانسان از یک

ایه و اساس شویم؛ از سوی دیگر طریقیت دارد، چون پمادی و معنوی که در نهاد آن تعبیه شده با خبر می
شیعه  جوامع حدیثی آدمی و ... است.شناسی، کمال شناسی، نجاتمباحث مهمی مانند خداشناسی، معاد

 علی)ع(آکنده از مطالب گهرباری از ائمه)ع( در باب معرفت انسان است، در میان بیانات ائمه)ع( سخنان 
  جایگاه ویژه دارد.

 مسئله. بیان 1-1

: 1781را به خود اختصاص داده است، )حسینی جاللی، « اخ القرآن»که به حق لقب  )ع(البالغه علینهج
آمیز این کتاب که با عقل و اندیشه آدمی سر و سخنان حکمت( سرشار از معارف و علوم االهی است. 125

کند. در ، با فصاحت و بالغت تمام بیان میعلمی و دینی را گوناگون هایرشتهدر  متعالیحقایق  ،کار دارند
انتخاب کرد  ،ترین گزینه برای پردازش جدید و فهم دقیق از هویت انسانن را، مناسباین راستا نگارنده آ

 البالغه بپردازد.از منظر نهجهای وجودی انسان ساحتبه باز جست تا با گلگشتی در آن 
اند؟ در ها و ابعاد وجودی انسان کدامالبالغه، ساحتال اصلی این پژوهش آن است که از منظر نهجسؤ    

روح کی و چگونه پیدا  کهاین مانند؛ شودهای فرعی دیگر نیز تا حدی روشن میکنار سؤال اصلی، سؤال
 ها با یکدیگر چگونه است؟شود؟ کدام بعد از وجود انسان را باید حقیقت او دانست؟ ارتباط ساحتمی

 پژوهش ۀ. پیشین1-2

وران بر بسیاری توسط اندیشه یهاشرحالبالغه توسط سید رضی، تفسیرها و آوری کتاب نهجپس از جمع
 درباره )ع(هایی که علییا حکمت هاخطبهاند در آن، نگاشته شده است و هر یک از شارحان سعی کرده
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؛ 1/73: 1731الحدید، ابیدر ذیل خطبه اول توضیحی بر آن بنگارند، )ابن مخصوصاًانسان سخن گفته 
؛ صوفی 1/538: 1733؛ شوشتری، 53-2/33: 1735؛ خویی، 137-1/131: 1737ثم(، ی)ابن م بحرانی

. در این شروح 131-2/173: 1737؛ جعفری، 38-33: 1758؛ مغنیه، 178-1/132 :1738تبریزی، 
ای به معنای ذهن اشاره ینچنهمروح، تمایز آن از بدن و دالیل تجرد آن داده شده است،  دربارهتوضیحی 
ها با های وجودی انسان و ارتباط آنیک از تفاسیر ساحتها شده است، ولی در هیچآن کارکردو فکر و 

شناسی از منظر هایی در ارتباط با انساننگاره، تکینچنهممورد توجه قرار نگرفته است.  یکدیگر
رودی با که محمد موسوی گرما آنچهاست، مانند از سوی شماری از نویسندگان سامان یافته  البالغهنهج

، 1787، 7 در شماره اسالمی، و متوندر فصلنامه قرآن « البالغهحقیقت انسان و انسانیت در نهج»عنوان 
توسط عبدالجواد فالطوری، در « البالغهفکری، انسانی و اجتماعی در نهج مبانی» نگاشته است؛ مقاله

و  )ع(علی»است، مقاله دیگری با عنوان  درآمدهبه نگارش  (1783) البالغهفصلنامه نهج 7و  2شماره 
منتشر  (1737) های قرآنینامه پژوهشفصل 23و  27شماره بهرامی در ، توسط محمد«ی قرآنشناسانسان

مجله  1شماره را، در « البالغهمفهوم انسان در نهج»سلیمانی،  فتحی و اسماعیل معصومه شده است؛
در . نگارنده این نوشتار، از مطالب سودمند مطروحه اندانتشار داده (1737)های قرآن و حدیث پژوهش

های وجودی انسان را که حقیقت او را موضوع ساحت نوشتارهای مذکور بهره برده و سعی کرده است،
با  البالغهنهجها با یکدیگر، از منظر دهد و نیز چگونگی ارتباط ساحتعنوان انسان آغازین تشکیل میبه

 دهد.  ۀجامعیت و تفصیل بیشتر ارائ

 . ضرورت و اهمیت پژوهش1-3

های وجودی انسان و لزوم تبیین جایگاه انسان از منظر علی)ع( ضرورت و اهمیت توجه به ساحت
روی جودی انسان از منظر آن حضرت را پیشهای وای شده تا پژوهش حاضر به بازجست ساحتانگیزه

البالغه افزون بر محتوای غنی آن در این زمینه، سخنان انسانی است که خود در خود قرار دهد؛ زیرا نهج
از انسان کامل که « های وجودیساحت»همه مراحل زندگی، شاخص انسان کامل است و شنیدن سخن 

 حل او مزایای بسیاری دارد. هکار بستن راشناس بزرگی است، بهخود انسان
روی توان به بسیاری از سؤاالت فرا. می1ازجمله با درک ابعاد وجودی انسان مخصوصاً روحانی او:     

. مبارزه با 2گویی آنها نیستند؛ بشر، پاسخ گفت، سؤاالتی که قواعد و قوانین مادی نظام عالم قادر به جواب
شناسی، تر از همه این نوع انسان. مهم7شود؛ افراطی را تسهیل میخواهی های مادهگرایی و نگرشمادی

شود که انسان شرافت گوهر وجودی سو راهی برای خداشناسی است، از سوی دیگر، باعث میاز یک
 که انسانیت است بشناسد و او را از پستی شهوت صیانت کند.  خودش را

 

 بحث. 2
جا، ها در اینشناسی است. مراد از ساحتاز مباحث انسان ترین بحثهای وجودی انسان مهمساحت ۀلأمس

های کالمی، در کتاب چه که عموماًخالف آنبرها، یا ابعاد وجود انسان است. ها، جنبهترین الیهاصلی
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البالغه مطلب صریحی کنند، در نهجهای وجودی انسان مطرح میساحت دربارۀفلسفی، یا روانشناسی 

دهد، نشان می )ع(یابیم، ولی بررسی سخنان امامعاد و ساحت و جود انسان نمیباره چند و چون ابدر
ساحت فرامادی و حقیقت انسان را همان داند )مادی و فرامادی( می حضرت انسان را موجودی دو ساحتی

 شود.است که در ادامه توضیح داده می برخوردارساحت خود از شئون گوناگونی  دهد، اینتشکیل می

 ساحت مادی انسان. 2-1

زمین، موضوع  ها واشارات گویا درباره آفرینش جهان و آسمان از البالغه بعددر خطبه اول نهج )ع(امام
از مبدأ آفرینش انسان  ،به آفرینش ساحت مادی انسان با اشارهآفرینش انسان را مطرح فرموده است؛ ابتدا 

های گوناگون و تنوع و تا استعدادخاک بوده  مختلفهای ترکیبی از تمام بخشکند که خاک بیان می
باشد و  برداشتههای مختلف زندگی است، دربخشهایی را که مورد نیاز جامعه کامل بشری در تمام تفاوت

که ، چنانها موجب شودها و آمادگیها و استعدادهای مختلف از نظر شایستگیها را با ساختمانانواع انسان
 فرماید:می

َها بِاْلَماِء َحتَّی َخَلَصتْ ثُمَّ » ، َو ََلَطَها َجَمَع ُسْبَحانَُه ِمْن َحْزِن اْْلَْرِض َو َسْهِلَها َو َعْذِبَها َو َسَبِخَها، تُ ْربًَه َسن َّ
َها ُصوَرًه َذاَت َأْحَناٍء َو ُوُصوٍل َو َأْعَضاٍء، َو ُفُصوٍل َأْجَمَدهَ  لَِّه َحتَّی َلَزَبْت، َفَجَبَل ِمن ْ ا َحتَّی اْسَتْمَسکْت، َو ِباْلب َ

گونگون های ، از قسمتی پاک، سپس خدا«َأْصَلَدَها َحتَّی َصْلَصَلْت ِلَوْقٍت َمْعُدوٍد َو َأَمٍد َأَجٍل َمْعُلومٍ 
تا خالص]وپاکیزه[ شد و د ز بر آنآورد و آب فراهم شیرین و  شور خاکنرم زمین و  سخت وزمین 

اعضا و جوارح  صورتی دارایچسبناک[ از آن ]گل گاهآن گردید.آمیخت تا چسبناک در رطوبت  با آن
]اجزایش از هم[ جدا نشود و محکم و نرم د تا نموآن را جامد ها بیافرید. ها و گسستگسو پیوستگی

 گذارد.[ خود انجامی معین ]به حالرا[ تا زمانی معلوم و سرنکرد تا گل خشک گردد ]و آ
توان به کمک این عبارات تعبیرهای رات وجود دارد، آن است که مینکته مهمی که در این عبا    

شده را تبیین کرد. قرآن گاهی منشأ آفرینش را انسان را گوناگونی که در قرآن درباره خلقت انسان مطرح
 (، گاهی آب، گاهی گل خشکیده2/)انعام (، گاهی گِل33/)غافر (، گاهی خاک55/عمران)آل زمین
( بیان کرده است، این 11/از گل چسبنده )صافات ،(12/ای از گل )مؤمنونعصاره (، گاهی از23/)حجر

 دهد که مراد قرآن، از تعبیرهای گوناگون، مراحل خلقت است. نشان می )ع(امامعبارت 
شود، بندی کرد: وقتی خاک زمین با آب تصفیه میگونه جمعتوان آیات یاد شده را اینبر این اساس می    

 گردد، سپس این گلآید، این گل پس از مدتی به گل سیاه بدبو بدل میبه وجود می گل چسبنده
 )ع(آدمآید. از همین گل در یک مرحله، نخستین انسان، یعنی حضرت صورت صلصال درمیشده، بهخشک

آفریده شد و در مرحله بعد نطفه مرد به وجود آمد و نطفه مرد با تخمک زن ترکیب شد و از این موجود 
نهایت، انسان پدید آمد. بدین ترتیب بین تعابیر مختلف قرآن در مورد مبدأ  رکب علقه به وجود آمد و درم

 پیدایش انسان تناقضی وجود ندارد.
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 فرامادی انسان های. ساحت2-2

 . روح2-2-1

ِفیَها ِمْن  ثُمَّ نَ َفخَ »به آفرینش روح دارد:  ۀشدن بدن، اشار و کاملبه آفرینش جسم  پس از اشارۀ )ع(امام
. «صورت انسانى درآمدبه ، پسدمید خشک[گلآن ]از روح خود در  آنگاه :ُروِحِه، فَ َتَمث ََّلْت، )َفَمثُ َلْت( ِإْنَساناً 

که به بدن متعلق است، یک نوع  حالیندرع ،دهد، روح امر وجودی است، نشان می)ع(امام تعبیراین
 صفات و احوال نیست که قائم به موجود دیگر مانند بدن باشدروح از مقوله پس  .استقالل هم از بدن دارد

 و با از بین رفتن بدن نابود گردد. 
 زمان و چگونگی پیدايش روح .2-2-1-1

های گوناگونی در میان های فراوان و دیدگاهدرباره کیفیت پیدایش روح و چگونگی تعلق آن به بدن، بحث

 به وجود آمده است. النفسدر رشته معرفت نظرانصاحبفالسفه و 

وقتی بدن آفریده  اند روح قبل از بدن در عالم ماوراء طبیعت وجود دارد،بر آن نظرانصاحب. برخی از 1
بدن جدا  ازگردد و سپس شد، از آن عالم ماورای طبیعت فرود آمده و مدتی در این جهان با بدن دمساز می

 .((73 ،)تیمائوس1837/ 7: 1733 افالطون،) گرددیبرمو به جایگاه اصلی خود شود می
علّی و معلولی میان نفس  گونه رابطۀشود؛ ولی هیچحادث می . از نظر برخی، روح همزمان با حدوث بدن2

آید که پای حلول به میان گیرد، بدون اینو بدن وجود ندارد؛ بلکه بدن مملکت و آلت نفس قرار می
اساس تنها رابطه میان نفس و بدن رابطه اشتغال نفس به بدن است که  نیبر ا( 781: 1737، نایسابن)

 (.783 همان:شود )کند و بدن نیز از نفس منفعل میمی ادراکنفس از طریق بدن 
دانند که از تفاعالت عناصر طبیعى در مجراى وران، روح را حقیقت واالیی میاز اندیشه یگروه .7

: 1782مطهری، ؛ 1/752: 1313؛ طباطبایی، 8/733 :1738درا، ص) آیدموجودیت انسانى به وجود مى
در هنگام تعلق به بدن یک امر روحانی و عقالنی نیست؛ بلکه  ،1نفس(روح )(. بر اساس این دیدگاه 17/73

های عالم اجسام است معنا که نفس در اوایل خلقت خود صورتی از صورتیک حادث جسمانی است؛ بدین
 (.8/787: 1738آید )صدرا، استعداد سلوک و ارتقا به عالم ملکوت نیز در او پدید میتدریج که البته به

پیدایش روح فتوا داد، زیرا با فرض تجرّد روح و  ۀدربارتوان از نظر عقلی مطابق دیدگاه اول و دوم نمی    
خود سرازیر  تر ازمادیات، چه حکمتى باعث شده است که روح به عالمى پست داشتن عظمتى فوق ماده و

)جعفری،  اصلى خود برگردد یگاهجانموده، سپس به  و ادارهاى از عناصر را تنظیم شود و مدتى مجموعه
گونه مجوّز منطقی، برای آشتی دادن دو موجود جدا از هم که هر کدام از همچنین، هیچ(. 2/175: 1787

(. اشکال دیگر دو دیدگاه 1/282: 1738)صدرا،  یک دیار هستند و نام آن را انسان گذاشتن، وجود ندارد

                                                           
گیرد، از آن به روح که مایه حیات است و به بدن تعلق میدارد، به سبب اینحقیقت مجردی که در انسان وجود آید، . آنچه از آیات قرآن برمی1

امور بدن است و به آن حیات بخشیده و شخصیت  که مشغول تدبیرکه به بدن تعلق گرفت تا زمانیاز این ( بعد؛ سجده27شود، )حجر/تعبیر می
؛ 3؛ اسراء/111و  37؛ نساء/183و  33شود )بقره/هد، به آن نفس گفته میددهد و او را موضع تکلیف الهی قرار میحقیقی انسان را تشکیل می

 (.32زمر/
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و هر کمال علمی و  گیردقبلی آن است که مطابق آنها، روح از اول مجرد عقلی است که به بدن تعلق می
ذات وی خارج است، به همین دلیل با تعلق آن به بدن و  ۀمحدودعملی نسبت به او از کیفیات نفسانیه، از 

 ۀدیدگاه سوم که روح را در طلیع بنا برکه صورتیشود، درکمالی برای وی حاصل نمی گونهتدبیر آن هیچ

آید از بدن به و بر اثر تحول ماده، روح همانند میوه که از درخت به وجود می پیدایش، موجود مادی است
ده و به از بدن مستقل ش سرانجامو  کندبه سوی تجرد و کمال سیر می جاًیتدرآید و در دامن وجود می

که دیدگاه سوم مطابق موازین عقلی است، با ظاهر برخی آیات دهد. افزون بر اینحیات خود ادامه می
 فرماید:می(13 تا 12/مؤمنونسوره  خداوند درکه قرآن نیز سازگارتر است. چنان

 -قراردادیماى در جایگاهى استوار اى از گل آفریدیم سپس او را نطفهبه یقین انسان را از عصاره

گاه مضغه را صورت علقه درآوردیم پس آن علقه را مضغه گردانیدیم و آنگاه نطفه را بهآن

گاه جنین را  آفرینشى دیگر پدید ها را با گوشتى پوشانیدیم آنهایی ساختیم بعد استخواناستخوان

  .آوردیم

 اند:  پژوهان گفتهگونه برخی از قرآنهمان

، حکایت از آن دارد که انسان در آغاز «جنین را  آفرینشى دیگر پدید آوردیمگاه آن »ظاهر جمله 

خداوند  کهیناتا  گیردهای گوناگون به خود میجسم طبیعی بوده است که از بدو پیدایش صورت
کند، است، تبدیل می و ارادهدارای شعور  موجودی که را بهموجود جسمانی و جامد خاموش  همین

، تدبیر امور هایدهدر پد، دخل و تصرف یشیدنو اند سان کارهایی مانند شعور، اراده)در این صورت( ان

کدام کار جسم و ماده نیست. دهد که هیچتبدیل و تغییر را انجام می جایی وعالم از قبیل جابه

 (.1/751: 1313)طباطبائی، 
 )ع(امامرو، سخن در آفرینش انسان، ناظر بر آیات قرآن است، از این )ع(امامکه سخنان با توجه به این    

  1دیدگاه سوم تفسیر شود. بر اساسباید 
 . حقیقت انسان به روح2-2-1-2

ثُمَّ نَ َفَخ ِفیَها ِمْن »که فرمود: چنان داند،می یعنی روحهمان ساحت فرامادی به حقیقت انسان را  )ع(امام
گیری اساس این کالم، تمثّل حقیقی انسان پس از نفخ روح است، یعنی شکلبر«. ِإْنَساناً فَ َتَمث ََّلْت -ُروِحهِ 

که روح در او و تنها پس از آن بدن مادی انسان، مربوط به مجسمه یا بدن انسان است؛ نه خود انسان
 دمیده شد، تمثّل انسانی یافت و عنوان انسان بر او صادق شد. 

 

                                                           
رو، روح و بدن دو حقیقت (. از این83: 1313آید که روح قبل از آفرینش بدن دنیوی، وجود داشته، )صفار، . هر چند از برخی احادیث برمی1

گونه که برخی از ابق این احادیث به آفرینش روح قبل از بدن فتوا داد، زیرا اوالً همانتوان مطاند. ولی نمیاند که در این عالم همراه شدهمستقل
( خبر واحد در غیر مسائل فقهی اعتبار ندارند، ثانیاً این دسته از روایات با براهین عقلی 11: 1732اند، این احادیث خبر واحدند، )مفید، دانشوران گفته

که مراد از وح پس از خلقت بدن دارند، ناسازگارند، ثالثاً بر فرض صحت احادیث، یا باید حمل شوند بر اینو ظاهر قرآن که داللت بر آفرینش ر
 (.12/31: 1737که مقصود روایات تقدم وجود عقلی ارواح بر بدن است، )جوادی آملی، )همان( یا اینتقدم، تقدم در علم خداوند است، 
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 . شئون گوناگون روح2-2-1-3

ها کند که پس از دمیدن روح انسان دارای آنپس از اشاره به آفرینش روح، به شئونی اشاره می )ع(امام
 شود.می

 هاذهن الف(

َذا َأْذَهاٍن »که فرمود: ، چنانشودن میآیکی از شئونی و قوایی که انسان پس از دمیدن روح دارای « ذهن»
؛ زبیدی، 17/133 :1313منظور، معنای فهم، عقل حفظ قلب )ابنلغت شناسان، واژه ذهن را به «. ُيِجیُلَها

 ۀدربارشناسی معرفت (. دانشوران حوزۀ283: 1728فیومی، ) اند( هوش و زیرکی دانسته13/37: 1321
فهمیدن که بر  را به معنای قوۀ« ذهن»رب، اصطالح اختالف دیدگاه دارند. بسیاری از فالسفه غذهن 

برند که بر کل طبیعت و کار میرا در برابر بدن به دانند؛ بلکه آنکند، نمیجنبه تعقلی و فکری داللت می

 شامل همه قوای معرفتی، روانی، ارادی و معنوی آن رارو، کند، از اینحاالت درونی انسان داللت می
دانند ای میاما متفکران اسالمی، ذهن را قوه؛ (137-138: 1787دانند )ا.سی.یوینگ، )روحی( انسان می

؛ 7/257: 1315 سینا،)ابن ها را درک کندتا علوم، معارف و اندیشه که برای نفس مهیا و آماده شده

(. از نظر شهید مطهری، انسان 1/33: 1735آملی،  یجواد ؛7/515: 1737صدرا، ؛ مال38: 1312جرجانی، 

شود، لذا افراد از آورد صاحب ذهن میدست میبه یجتدربهدر آغاز فاقد ذهن است، همراه با مفاهیمی که 

 (.3/273: 1782) اندنظر ذهن متفاوت

کار صورت جمع بهبهالبالغه چیست؟ کلمه ذهن دو بار در نهج )ع(اماممراد از ذهن در کالم  کهینااما     

بالغه، ذهن را به معنای ال. بسیاری از شارحان نهج185در خطبه  یگربار دبار در خطبه اول، رفته است، یک

؛ 1/273 :1733 ؛ شوشتری،328: 1733؛ بحرانی، 17/33: 1773 الحدید،ابی)ابن اندتعقل دانسته عقل و قوۀ
( برخی 2/317 :1758 )خوئی، اندای هوش و قوه دانسته...( برخی ذهن را به معنو 2/731: 1735 ،یهقیب

 اند: گفته

ذهن در اصل به معنى قوّت است، سپس به معنى عقل و فهم و درایت و سایر نیروهاى عقالنى 

دهد که موال)ع( در این عبارت به جوانب مختلف نیروى عقالنى کار رفته و این کالم نشان مىبه

  .(1/133: 1737شمرد. )مکارم شیرازی، را یکى از عنایات الهى مى توجّه فرموده و هر یک از آنها
 شده است: ذهن متذکر ۀدربار، سه نکته مهم را خودکالم در حضرت نویسد: عالمه جعفری می    
 است. متنوعى هاىذهن انسان داراى فردى از که ذهن یک حقیقت نیست، بلکه هراین -نکته یکم    
 افتند.جریان مى که آن اذهان به جوالن واین -نکته دوم    
که  انسان وجود دارد در آید، بلکه عامل دیگرىجوالن درنمی به حرکت و خودذهن خودبه -نکته سوم    

  .(2/178: 1735) گرداندآن را مى
آگاهی، حیث التفاتی شخصی ] های ذهنیخالف برخی از فالسفه ذهن که پدیده، بربنابر نکته سوم    

امام )ع( (. 73-23 همان، :1788سرل، ) که در مغز جریان دارددانندمیمعلول فرایندهایی  یت[ راو علبودن 
های ذهنی های در حالتداند. البته این بدین معنا نیست که فرایندهای ذهنی را مربوط به روح میپدیده
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تنهایی برای توجیه یک که این فرایندها بهه بدین معنا است (؛ بلک3/287: 1782تأثیر ندارند، )مطهری، 
جریانات، تمام جریانات ذهنى  ها وکننده انگیزهحرکت ذهنی کافی نیستند و بدون وجود عامل تنظیم

 (.2/151: 1735)جعفری،  علت و یک پدیده تصادفى خواهد بودبى

 آید:دست میدرباره ذهن بهبراساس آنچه گفته شد، چند نکته از سخنان امام     

های پدیده )ع(امامرسد؛ دوم، که ذهن، استعداد و قوه در انسان است که با تکاپو به فعلیت میاول، این    
داند، بلکه های سطح باالتر مغز باشند نمیویژگی و صرفاًذهنی را فرایندهایی که معلول جریانات مغزی 

 داند. ی غیرمادی یعنی روح میها را مربوط به یک عامل درونهمه این

 در بارۀ شناخت خداوند 185که در خطبه های ذهن شناخت است، چنانترین قابلیتمهم ،سوم    

مقصود آن است که این تصور، نه از طریق  ،«ها او را دریابند، ولى نه با حواسّ ظاهرفرماید: ذهنمی

آید، بلکه بر دست مىاز آن طریق و به وسیله آنها به آنچهحواس ظاهر است و نه تصورى است شبیه به 

... درک  تر و با عقل صرف، دور از عالیق مادّى و توابع آن، از قبیل: وضع، مکان، مقدار ووجهى شایسته
 .(3/123: 1732شود )ابن میثم، مى
اکتساب علوم است  جا که ذهن حیثیت ادراکی دارد، چون ذهن، قوه و استعداد روح برایاز آن ،چهارم    

توان گفت ما به االمتیاز انسان از موجودات دیگر به شود، میمراتب گوناگون آن حاصل می که با ادراک و
 ، چرا که تفاوت انسان با موجودات دیگر در علم و ادراک است. گرددیبازمهمین استعداد 

 هاانديشه ب(

و از این شود می آنالهی، انسان دارای  ۀبا دمیده شدن این نفح شأن دیگری است کهفکر و اندیشه 
که ؛ در این«َو ِفَكٍر يَ َتَصرَُّف ِبَها»فرماید: که میکند. چنانهای پیرامونی خود تصرف میدر پدیدهطریق 

، سخنی به میان نیامده است، شاید بدان سبب باشد که اندیشیدن از )ع(ماهیت فکر چیست، در کالم علی
نیاز از تعریف به بدیهی و بی مفهومی کامالً )ع(امامن جهت که بخشی از سرشت ذاتی انسان است، برای آ

فکر در زندگی فردی و اجتماعی  که یمهمجای تعریف فکر، بر نقش به امام)ع(رو، آید. از اینشمار می

که دارای قدرت تفکر و اندیشیدن است و از که انسان به دلیل اینو آن این ها دارد، توجه داده استانسان
باشد. تفکر و کند، پس در اعمال و رفتار و کردار خویش تابع جبر و قهر نمیر امور تصرف میداین طریق 

هر  و عمل انسان و اجراگیرد و اراده و اختیار آزادی و قدرت بر می منشأاندیشه از اختیارات متعدد سر 
عطا فرمود  هاانسانالهی است که خداوند منان به  بگیرد، ناشی از همان نفحۀ منشأاختیاری که از او 

کلید « تفکر»، روینااز  .و آزادی در تصرف و عمل نمود ای که او را صاحب قدرت اندیشه و تفکرگونهبه

د را نخواهد شناخت و در نکند هویت واقعى خو« تفکر»انسان شدن و انسان زیستن است. اگر انسان 
ساز تفکر در نتیجه به کمال مطلوب انسانى نیز دست نخواهد یافت. به دلیل همین تأثیر مهم و سرنوشت

: 1317)مجلسی،  زندگى انسان است که در روایات اسالمى یک ساعت اندیشیدن از یک سال عبادت
 .عبادت برتر دانسته شده است( 83/127)همان،  ها از شصت سال( و حتى طبق برخى نقل38/723
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از را « بصیرت» و به دست آوردن« عبرت گرفتن»علی)ع( برای اندیشه،  گفتهیشپ افزون بر فایدۀ    
ها را حقایق و واقعیتداند که ی میرا آیینه صافو فکر ( 117/خطبه)بیان کرده است،  یشیدناندفواید 

   (5/)حکمت.کندمنعکس می
  توسط روح تدبیر بدن ج(

َو »فرماید: که میچنان ؛ بدن تحت تدبیر روح قرار دارد،داندارتباط روح و بدن را از نوع تدبیری می امام)ع(
وسیله اعضای گرچه انسان دیدن، شنیدن، لمس کردن و چشیدن را به«. ؛َو َأَدَواٍت يُ َقلِّبُ َها-َجَوارَِح َيْخَتِدُمَها

 شوندبه جسم و توسط آن به روح نسبت داده می یماًمستقدهد، به همین دلیل این امور بدن انجام می
(؛ ولی اگر فرمانی از ناحیه روح به اعضا و جوارح صادر نشود، اعضا و جوارح 1/733: 1313)طباطبائی، 

چه که آن ، ولیای استگیری رفتار امر بسیار پیچیدهفرایند شکل هر چندنخواهند بود.  کارسازتنهایی به

رد، آن است که مبدأ فاعلی رفتار انسان ساحت فرامادی او است که از آن به روح یا نفس توان اذعان کمی
تصویری از رفتار و فایده آن  ابتدا بدین صورت که(. 275-2/273: 1737زاده آملی، )حسن شودتعبیر می
به گیرد، تصور شده، مورد تأیید ذهن قرار می فایدۀ ،شود، در مرحلۀ بعد، توسط قوۀ خیال ایجاد میدر ذهن

پس از طى مراحل: ادراک،  )نفس( آید، روحوجود می آن فعل به به سمتآن شوقی در درون انسان  دنبال

بدن، در  وسیلۀو به درآوردهگیرد، بدن را به حرکت شوق و عزم بر انجام کار، تصمیم به انجام آن مى

رو، اسناد کارهای صادر شده از انسان دهد. از اینجان و جاندار تصرفاتى انجام مىطبیعت و موجودات بى
چرا که هر عضو ابزاری است که فعلی از  به حقیقت؛به بدن و اعضا و جوارح مادی وی به مجاز است نه 

 کند.افعال روح)نفس( در آن ظهور پیدا می
 تمیز شناخت و قوة د(

فرماید: که میچنان ،آیدمی وسیله دمیدن روح، در انسان پدید، شأن دیگری است که بهشناخت و تمیز وۀق

دست  به امام)ع(؛ از بیان «اْْلَْذَواِق َو اْلَمَشامِّ َو اْْلَْلَواِن َو اْْلَْجَناسِ  وَ  َو َمْعرَِفٍه يَ ْفُرُق ِبَها بَ ْیَن اْلَحقِّ َو اْلَباِطِل،»

ترین متعال در نهاد انسان به ودیعه گذاشته است، از مهم آید، این نیروی تمیز و تشخیصی که خدایمی

بازشناسد، هم امور  وسیله آن، هم امور معنوی مانند حق و باطل را از همتواند بهنیروهایی است که می

مهم  تشخیص دهد. نکتۀ یکدیگرها و اجناس را از های مختلف، بوهای گوناگون، رنگمادی مانند طعم

کار برده است؛ زیرا عنوان نیروی مستقل از ذهن و فکر بهدر سخنان حضرت آن است که معرفت را به

صورت درک است که به کند، ابتدا شناخت وانسان برای رسیدن به مقاصد خود چهار مرحله را طی می

مرحله سوم فرمان  ریزی است، دربرنامه ر وتفک مرحله دوم اندیشه و گیرد، درصورت می یقو تصدتصور 
تنهایی کارساز نیست، کمک گرفتن از ابزار نهایت درجایی که اعضا و جوارح به و در و جوارحدادن به اعضا 

به مراحل  (َذا َاْذَهان ٌيجِلیها)توان گفت جمله رو، میمختلفى که خداوند در این جهان آفریده است. از این

( به نقش و فکر يتصرف بهاگیرد، اشاره دارد و جمله )تصور و تصدیق صورت میصورت شناخت که به

( به شناخت جزئیات در امور دارد که يفرق بها... و معرفهجمله )اجرا مربوط است و  ها در مرحلۀندیشها
 توان کار درست را انجام داد.  بدون تشخیص آن، نمی
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 . فطرت2-2-2

، آید حضرت برای معرفی ساحت فرامادی انسانمی به دست البالغهنهجدر  امام)ع(از بررسی سخنان 
در لغت به معنای شکافتن )حسینی « فطر»بهره برده است. واژه نیز « فطرت»از واژه  «روح»افزون بر 

(، ابتدا و اختراع )جوهری، 3/511: 1777 ء و ابراز آن )ابن فارس،(، گشودن شی17/725: 1773زبیدی، 
در آیات قرآن کلمه فطر به ( آمده است. 773تا: ابداع )راغب، بی ، شکافتن از طول، ایجاد و(2/381 :1738

که در  اندغیر اکتسابی امور «فطریات»بنابراین  (.37)انعام/ است کاررفتهبهمعنی آفریدن و آفرینش هم 
 ها وجود دارند.خلقت نخستین انسان

 هیرمایخمساختار وجودی انسان و سرشت و  آید که حضرتالبالغه به دست میدر نهج امام)ع( از سخنان
  تعبیر کرده است: «فطرت»از آن به  و 1داندرا توحید می و گوهر ذات و تار و پود وجودی آن

ُلونَ ِإَلى اللَِّه ُسْبَحاَن ُهَو تَ َعاَلى،  َوسِّ َل ِبِه اْلُمت َ َأْفَضَل َما تَ َوسَّ ْخََلِص َفِإن ََّهااْلِفْطَرةُ ...ِإن َّ برترین ؛ َو َكِلمُة اْْلِ
و کلمه .... جستند، توسل  و متعال سبحانوند به خدابا تمسک به آن توسل اهل چیزى که 

 .(111/طبه)خ اخالص که در فطرت آدمی بر آن است
قرار داده و هر  شود که خداوند: معارف توحیدى را در سرشت انساناستفاده میامام)ع(  این کالم از    

های نادرست، او را منحرف نسازد و پدران و نخورده، پرورش یابد و آموزشانسانى اگر با این فطرت دست
پرست خواهد بود و در سایه این فطرت طور طبیعى و فطرى یگانهمادران مشرک، روح او را آلوده نکنند به

شده را به  های منحرفآیند تا انسانامبران مىها و حق و عدالت پایبند خواهد بود، پیتوحیدى به نیکی
 فطرت توحیدى بازگردانند.

که اجرا و تقویت  داندمیلت ترین مواد رسایکى از اساسى «فطرت» امام)ع( شاهد این سخن، آن است که
پس خداوند رسوالن خود را برانگیخت و پیامبرانش  :فرمایدمی کهچنانصاحبان رسالت است،  آن به عهدۀ

 (.1/خطبه« )ادا نمایندرا الهی فطرت از آنان بخواهند که عهد فرستاد تا  مردمسوی درپی بهپی را

َها َو َسِعیِدَها»در جای دیگر می فرماید:      چه بدبخت  را،ها که دل؛ و ای آنَو َجاِبَل اْلُقُلوِب َعَلى ِفْطَرِتَها َشِقی ِّ
ََل ِإَلَه ِإَلَّ »آن است که دل را با  امام)ع((. معنای سخن 32/طبه)خ« و چه خوشبخت بر فطرتش آفریدی

را فراموش کند حقیقت « ََل ِإَلَه ِإَلَّ اللَّهُ »که کسی طوریها قرار داده بهو این کلمه را جبلی دل یدهآفر« اللَّهُ 

 (.73: 1737شود )جوادی آملی، می لخود را فراموش کرد، یعنی، حقیقت او به نوع دیگری تبدی
دهنده انسان با خدا و قشر و الیه زیرین جان آدمی است، با پیوندکه مایه « فطرت» ،امام)ع( منظراز     
که حقیقتی متعالی و مرکزی در وجود انسان است، ارتباط دارد و آن این است که دل محل « قلب»

استقرار فطرت توحیدی است، البته بدین معنا نیست که توحید گوهری جداگانه باشد و خداوند دل را با آن 
مراد آن است که خدای سبحان، دل را موحد آفریده و ساختار اصیل قلب را بر  بلکه»مزین کرده باشد، 

                                                           
که در هاى صاحبان علم و فلسفه از قدیم و جدید ندارد، زیرا فطرت پیش از آنای در افکار و اندیشهسابقه، شناسانه به انساننگاه هستی. این نوع 1

کالم و فلسفه و عرفان مطرح شود، در سوق وحی از رواج مخصوصی برخوردار است و شعاع آن برخی مباحث عقلی و فلسفی، یا مشارب شهودی و 
 (.37: 1737کند )جوادی آملی، عرفانی روشن می
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اگر عرفان و توحید از او زایل شود، دیگر حقیقت قلب »( از این رو، 75 )همان، «توحید قرار داده است
در سخن  )ع(که امام( چنان73 ،حیوان است، )همان شود، دیگر انسان نیست؛ بلکه واقعاًآدمی عوض می

باب  شناسد تا آن را پیروی کند وظاهرش انسان است و دلش حیوان، باب هدایت را نمی»گرش فرمود: دی
 .(83/خطبه. )«است در میان زندگان داند تا از آن دوری جوید، او مردهکوری نمی

که بیانگر  آدمی اشاره داردویژه به آفرینش انسان در « فطرت»واژه  ع(امام )توان گفت از منظر می    
انسان نسبت به بینش شهودی هستی محض و گرایش آگاهانه و کشش شاهدانه و پرستش خاضعانه 

 خداوند است که حقیقت آدمی به آن نحو سرشته شده و جان انسانی به آن شیوه خلق شده است. 
 . قلب2-2-3

داند که ای میرا سومین خصیصه« قلب» امام)ع(در انسان، « فطرت الهی»و « روح» موازاتبههمراه و 
شاید نیازی به توضیح نباشد که مقصود حضرت از قلب، آن عضو گوشتی دهد. حقیقت وی را تشکیل می

سازد نیست؛ بلکه ها جاری میشده و همچون یک تلمبه خون را در رگ که در سمت چپ بدن واقع
ترین و قلب، نهاناین عضو بدن تفاوت دارد.  کلی بامنظور از قلب، حقیقی متعالی و ممتاز است که به

راند و هم از آنها متأثر های دیگر حکم میترین ساحت وجودی انسان است که هم بر ساحتاصیل
های ظاهر امتداد ای است که امواج آن تا پوستهشود. این ساحت اگر بترسد و بلرزد، کانون زلزلهمی
تأملی در  وجود انسانی آرامش و آسایش را خواهد چشید. د همۀاگر قرار و طمأنینه نصیبش شویابد و می
 روح، فطرت، ها، مانندنسبت به سایر واژهامام)ع( در سخنان  دهد که واژه قلب،البالغه، نشان مینهج

های مختلف، هر کدام حدود ده بار در به شکل« فطرت»و « روح»، چرا که واژه بیشتری دارد کاربرد

کار رفته است و این حکایت از جایگاه به صدبارواژه قلب بیش از  کهیدرصورترفته است  کارالبالغه بهنهج

 دارد.  امام)ع(قلب در ساختار وجودی انسان، از منظر  ۀویژ

 ها و شئون قلبويژگی
دهد البالغه آمده است که نشان میبرای قلب در نهج امام)ع(های و شئون بسیاری در سخنان ویژگی

دارای سه بعد معرفتی، احساسی و افعالی که ربانی و روحانی است  ۀاز قلب، همان لطیفمنظور حضرت 

 شود.ترین ساحت آدمی یاد میعنوان شگفتاست که از آن به

 . شهود قلبی خداوند1

که در پاسخ ذعلب یمانى کند، شهود خداوند است، چنانبرای قلب بیان می امام)ع(هایی که یکی از ویژگی
ندیده باشم؛ ذعلب پرسید: چگونه  را کهکنم کسى عبادت می فرمود: آیا اى؟دیده را پروردگارت یاآپرسید: 

« ندکش درکایمان  هایتحقیق ها بهنند، لکن دلنبیها او را آشکارا چشم »را؟ فرمود:  بینى خدامى

(. این رؤیت و شهود دل، فوق ارتباط با یکى از حواسّ طبیعى با محسوس خویش است، 137/طبه)خ
نسانی ا امام)ع(شود. از منظر که فوق ادراکات عقلی است که از طریق مفاهیم برای انسان حاصل میچنان

برد و به دنیا مى جاهمهدارد، از گرفته، آن را بر خداى مقدم مى قلبش بزرگ قرار که موقعیت دنیا در
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نْ َیا ِفیَعْیِنِه، وََكبُ رَ » شود؛آن مى ۀرددو سخت بَ ونددیپیم ِمْن قَ ْلِبِه آثَ َرَها َعَلى اللَِّه  َمْوِقُعَها وََكَذِلَك َمْن َعظَُمِت الدُّ
َها تَ َعاَلى،  ( 131/خطبه) .َعْبداًَلَها َصارَ  وَ  َفانْ َقَطَع ِإلَی ْ

 اضطراب دل از ترس خداوند. 2
خاطر ترس از خداوند است، کند، اضطراب و لرزش، بهبرای قلب بیان می )ع(هایی که علییکی از حالت

است که « وجوب»از ماده « تجب»کلمه  .(137)خطبه/« َوَتِجُب اْلُقُلوُب ِمْن َمَخاَفِتهِ » فرماید:که میچنان
گویند وجب الجدار، ، مییزدریفرومگاه به معنای ثبوت و گاه به معنای سقوط است، وقتی دیواری 

ها ناشی از درک عظمت، حشمت و جالل خداوند لرزش و اضطراب دل (11/33: 1773الحدید، أبی)ابن
 (.11/237: 1758و خویی،  7/735: 1732 میثم،)ابن است
های ترس از خداوند بدان توجه شود آن است که ترس از خداوند برخالف ترس ای که باید دربارۀنکته    

 گردد.شود، موجب نزدیکی و تقرب به خداوند میدیگر باعث دوری انسان می
 رويش ايمان . قلب محل3

از  (.223/کمت)ح نام گرفته است.« قلب»ایمان با ساحتی از انسان در ارتباط است که از منظر امام )ع(
شود. را در خود قرار نداده باشد، ایمان حاصل نمی تا قلب به روی چنین حقیقتی گشوده نشود، یا آنرو، این

چند ایمان افزوده شود آن نقطه سفید  ، هرشودیمایمان در دل، چون نقطه سفیدی پیدا »فرمود: که چنان
 خدال از رسو امام)ع(که ، چنانلب استاستقامت ایمان، به استقامت ق. (5)کلمات غریب/ «گیردیمفزونی 

 .(133خطبه/)«تنها در صورتی استوار شود که دلش استوار گرددایمانِ بنده، کند: قل مین
 قلب مرکز تفکر. 4

وران اختالف دیدگاه که فکر، فرآیندی ذهنی است یا قلبی، عقلی است یا روحی، در میان اندیشهدر این
(. وی در 13-1/11: 1735) داندآید که وی فکر را کار ذهن میبه دست می یناسابنوجود دارد؛ از اشارات 

ای که وسیله قوهنفس فکر را بهاز نظر وی، (. البته 23: 1313 داند )همو،جای دیگر فکر را کار نفس می

(؛ چرا که نفس از قوا و 131: 1313 دهد )همان،باشد، انجام میجای فعالیت آن در وسط مغز می
 و تعدد قوای نفس اختالف نوعی آثار دادهای فراوانی برخوردار است، یکی از آنها ذهن است، منشأاستع

شود، بر این اساس، فکر از وظایف ذهن است که به نوبه خود یکی از می افعالی است که از نفس صادر

 :1735 ،)طریحی دانند(. برخی فکر را کار قلب می7/257: 1313 رود )برهان شفا،قوای نفس به شمار می

 (.12/712: 1313 طباطبائی،؛ 7/335
(. فخر رازی فکر را کار عقل 1/312: 1778)جهامی،  اندبرخی فکر را از خصائص نفس ناطقه شمرده    
  .(53: 1313) داندته وی قلب را جایگاه عقل می(. الب122: 1311) داندمی
انسان، وی دارای قدرت اندیشه  دمیده شدن روح در پیکرۀبا  امام)ع(اشاره شد، از منظر  قبالًگونه همان    

دهد، توضیحی در آن را چگونه انجام و به چه وسیله انجام می دنیشیاندکه روح کار شود؛ اما اینمی

مرکز که حضرت، دهد مینشان  امام)ع(سخنان حضرت نیامده بود؛ ولی بررسی سایر سخنان  قسمت از
ُقوااللََّه ِعَباَداللَِّه، َتِقیَه ِذی ُلبٍّ َشَغَل »فرماید: می ع(امام)که داند، چناناصلی اندیشه و تفکر را قلب می َفات َّ
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َفکرُ  هی را پیشه سازید، چونان تقوای خردمندی که تفکر ای بندگان خدا! تقوای ال ( پس87خطبه/؛ )قَ ْلَبه الت َّ
ذکاوت و تیزهوشی است که از عقلش در  با« ذی لبّ»از  امام)ع(منظور «. است دلش را مشغول داشته

بندگان خدا را توصیه به تقوای خردمندان  کند. بر این اساس، امامنیاز دارد، استفاده می به فکر که یمورد
هایی معرفتی زیرا قلب با فعالیت اندیشه دل آنها را مشغول ساخته است؛ کند، کسانی که فکر ومی

همچون تفکر، یقین و فهم سروکار دارد، زیرا قلب برای اندیشه و دریافت است، اندیشه و دریافت و 
 های انسانی هستعظمت باری حرکت در مسیر شده های اصیل قلبی نیروهایی بس بااحساس

 (.17/77: 1781)جعفری،
 . قلب ظرف علم5

خطاب به  که قلب ظرف علم است چنانکند، اینبرای قلب بیان می )ع(هایی که علییکی از ویژگی
. حضرت در (133کلمات قصار/) «ِإنَّ َهِذِه اْلُقُلوَب َأْوِعیٌه َفَخیُرَها َأْوَعاَها فاْحَفْظ َعنِّی َما َأُقوُل َلک»کمیل فرمود: 

گنجایش بیشتر و  کهی است ها، ظرفهایی تشبیه کرده که بهترین آنها را به ظرفانسانقلب این جمله 
این نکته را گوشزد « فاْحَفْظ َعنِّی َما َأُقوُل َلک»رت با جمله قدرت حفظ و نگهداری بهتری داشته باشد. حض

ها، دلی است که گنجایش کرده منظور از ظرف بودن قلب، ظرف برای علم است، بنابراین بهترین دل
 معرفت داشته باشد. وبیشتری برای علم 

أَفعل تفضیل است و بر ذومراتب بودن ظرف شناخت که همان قلب باشد، داللت « َأْوعاها» ۀواژ    
در ادامه  امام)ع(به همین دلیل  .تبع ذومراتب بودن ظرف، مظروف نیز ذومراتب استبنابراین، به؛ کندمی

سر و پا و در طریق نجات و احمقان بی طلباندانشکند: علمای ربانی، مردم را به سه گروه تقسیم می
هایی که قلبشان با نور علم روشن کنند؛ آنروند و با هر بادی حرکت میهدفی که دنبال هر صدایی میبی

 اند. نشده و به ستون محکمی پناه نبرده
 بیماری قلب. 6

َوَأَشدُّ »که فرمود: چنانشود، قلب، همانند بدن به دو وصف سالمتی و بیماری متصف می امام)ع(از منظر 
بیماری قلب را در مقابل بیماری بدن ذکر کرده است.  امام)ع((. 788/کمتح)«ِمْن َمَرِض اْلَبَدِن َمَرُض اْلَقْلب

ها، دچار باکتری ،هاها، ویروسبومانند میکر یعوامل وسیلۀبدن بهکه گونه همان دهد،این نشان می

بیماری قلب  گردد.بیمار میدنیاطلبی مانند  عواملی وسیلۀها نیز بهگردد، دلاختالل گشته و بیمار می

شود؛ زیرا قلب هم قابلیت مرگ را دارد و هم که گاه به مرگ قلبی منجر می استهمان اختالالت روانی 
کند که با مرگ وزندگی بدنی تفاوت دارد. ای را تجربه میپذیرای یک زندگی است. قلب، مرگ وزندگی

رو آثاری که از قلب زنده صادر ممکن است بدن یک شخص انسانی زنده ولی قلبش مرده باشد و ازاین
 (.117/خطبه) خوردشود، در چنین انسانی به چشم نمیمی

بیند، گوشی می قلب، مانند بدن اعضایی دارد از سنخ خودش. قلب چشمی دارد که با آن امام)ع( از منظر

َراِج » فرماید:می کهچنان چشدیمای دارد که با آن شنود، ذائقهدارد که با آن می َنُكْم َكَمَثِل السِّ ِإنََّما َمَثِلي بَ ی ْ
( در این 183/طبهخ«)ْفَهُمواُء ِبِه َمْن َوَلَجَها، فَاْسَمُعواأَي َُّهاالنَّاُس، َوُعوا َوَأْحِضُروا آَذاَن قُ ُلوِبُكْم ت َ ِفي الظُّْلَمِه، َيْسَتِضي
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مجاری  ینترمهمقلب از  امام)ع(زیرا از منظر ؛ عبارت برای قلب هم اذن ثابت شده است و هم فهم
هاى مسموع، سبب حصول درک، گفته توجهش به اندیشیدن در دل است که آمادگى و ادراکی است و

راه درمان  امام)ع( بیند.چشمش می شنود و نهاگر قلبی مرده باشد نه گوشش میشود. مى و فهمعلم 

زیرا هویّت ( 178/خطبه؛ )«َفِإنَّ تَ ْقَوی اللَِّه َدَواُء َداِء قُ ُلوِبکمْ »اند، امراض قلبی را پرهیزگاری و تقوا دانسته
هاى رشد و تحصیل ارزش یردر مسها و قراردادن آن تقوى عبارت است از حفظ شخصیّت از آلودگی

 (.17/133: 1735)جعفری،  واالى انسانى
زند که های غفلت را از مقابل دل کنار میداند که پردهجالی قلب می ۀمای ،ذکر و یاد خدا را کهچنان    

بیند و دل پس از دشمنی با شنود و چشم دل پس از نابینایی میگوش دل در پرتو آن پس از سنگینی می
َرِه َوتُ ْبِصُرِبِه بَ ْعَد اْلَعْشَوِه، َو ِإنَّ اللََّه ُسْبَحانَُه »گردد، حق رام و مطیع می َجَعَل الذِّْكَرِجَلًء ِلْلُقُلوِب، َتْسَمُع ِبِه بَ ْعَد اْلَوق ْ
َقاُد ِبِه بَ ْعَد اْلُمَعاَنَدهِ   (.222/خطبه)«تَ ن ْ

 گیری قلبکار... حاصل به . حیات عقلی و7

رفتارهای  را حاصلحیات عقلی، درخشش نور در وجود سالک، روشن شدن هدایت و آرامش روانی  امام)ع(
 داند.می ،هدف و با نیت رضایت الهی صورت گیرد قلبی که فقط با

یُر اْلبَ ْرِق، َفأَبَاَن َلُهال طَّرِيَق َو َسَلَك َدقَّ َجِلیُلُه، َو َلُطَف َغِلیظُُه َو بَ َرَق َلُه ََلِمٌع َكثِ َقْد َأْحَیا َعْقَلُه َوَأَماَت نَ ْفَسُه َحتَّى    
َقاَمِه، َو ثَ َبَتْت رِْجََلُه ِبطَُمْأنِ  ََلَمِه و َدارِاْْلِ ِبیَل، َو َتَدافَ َعْتُه اْْلَبْ َواُب ِإَلى بَاِب السَّ یَنِه َبَدنِِه ِفي قَ َراِر اْْلَْمِن َوالرَّاَحِه، ِبِه السَّ

ْعَمَل قَ ْلَبُه وَ  در این گفتار پُرمعنا، نخست به احیای عقل و میراندن  امام)ع((؛ 221/خطبهرَبَّه )َأْرَضى ِبَما اْست َ
 برقی پُرنور که همان نور ،عقل یایاحاثر  برکه  کندمیاشاره پردازد، سپس به آثار حیات عقلی شهوت می

به مسیر حق و سلوک  سازد و او رادرخشد، راه را برای او روشن میمعرفت و معنویت باشد، برای او می
شود تا به دروازه سالمت، سرای برد؛ او در این مسیر پیوسته از دری به در دیگر منتقل میاهلل میالی

ها همه گردد؛ اینهای او همراه با آرامش بدنش در جایگاه امن و راحت ثابت میجاودانی راه یابد؛ گام
 پروردگار خویش را راضی ساخته است.برای آن است که قلبش را درراه حق به کار گرفته و 

 تحمیلی اثر کاراز کار افتادن قلب بر . 8
که  بر اثر کند و آن ایناساسی روانشناسی، درباره قلب اشاره می ۀبه یک نکت حکیمانهامام)ع( در گفتاری 

 فرماید:که میشود، چنانکارتحمیلی قلب آدمی از ادراک ناتوان می

بر  ؛(177مت/)حک «َشْهَوًه َو ِإْقباًَل وإْدبارا َفْأتُوها ِمْن ِقَبِل َشْهَوِتها َوإْقباِلها، فِإنَّ اْلَقْلَب إذا ُأکرَِه َعمیِانَّ ِلْلُقلوِب »
ها گاهی نشاط دارند و که فرمود: دلکند، چناناین اساس حضرت، حتی از تحمیل عبادت بر خود نهی می

تحبات وادارید و اگر مالت دست داد به واجبات بسنده کنید. گاهی ماللت. اگر نشاط داشت آن را به مس
 .(712)حکمت/

چیز مانند کسالت، سستی و زیرا آدمی برای رشد و تعالی به بستر نشاط و شادابی نیاز دارد و هیچ    
واستی میلی و ناخرو، اگر در بیدارد، از اینیبازنمسوی کمال سازد و از سیر بهمیلی آدمی را متوقف نمیبی
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شود. وادار کردن شخص به امری که چیزی به او عرضه شود، دریچه وجود آدمی بر روی آن بسته می
 کند. تمایلی بدان ندارد یا توانایی آن در وی حاصل نشده است، مانعی جدی در شخص ایجاد می

شود اداب میسر زنده و ش هر ساحتی از ساحت وجودی، غذای مخصوص خود را دارد که با دریافت آن    
داند و در های تازه می، روزی قلب را حقایق و حکمتامام)ع(گردد. حال و افسرده میها بیو بدون آن

آمیز، زیبا و ظریف حکمتدست آوردن نشاط و رفع ماللت و افسردگی را سخنان ای، راه بهگفتار حکیمانه
که طوریشود، بهرا به حقیقت رهنمون میی که انسان و معارفیعنی علوم (؛ 173)کلمات قصار/ داندمی

  هیچ شک و ابهامی در آن نماند.

 از خدا  غفلت دلدنیا عامل  توجه به. 9

جمع  دو نیاتواند بین انسان نمی که یاگونهبهاندازند، در موضعی دیگر میان خدا و دنیا مقابله می امام)ع(
دارد و رو به آن مقدم می بر خدادنیا را رو، وقتی دل به دنیا سپارد و دنیا در نظرش بزرگ آید، کند، ازاین

نْ َیا ِفي َعْیِنِه َو َكبُ َر : »فرمایدکه میبندد، چنانبندگی آن را به میان می کمر آورد ومی َو َكَذِلَك َمْن َعظَُمِت الدُّ
َها َوَصاَر َعْبدًا َلَهاآثَ َرَها َعَلىَمْوِقُعَها ِمْن قَ ْلِبِه  یک قاعده و سنت است  این (131/طبه)خ «اللَِّه تَ َعاَلى َفانْ َقَطَع ِإَلی ْ

رو، وقتی این از کند و نیز از یاد و ذکر آن اکراه دارد،که اگر انسان چیزی را دوست نداشت به آن نگاه نمی
دنیوی گردد، خدا واقعاً در دل او موقعیتی ندارد،  هایخواستهدنیا اکثر همّ انسان شود و قلبش مملو از 

شود. بر این افتد و برای او کوچک و حقیر مینشیند، دنیا از چشم انسان می در دلخداوند  که اگر یادچنان
که اعراض از دنیا را پایه اصلی سخنان خود قرار داده است، بیش و پیش از همه  امام)ع(اساس است که 

کند: عنوان الگو معرفی میخدا)ص( را بهراض قلبی و میراندن یاد دنیا سرانگشت تأکید دارد و رسولبر اع
نْ َیا ِبَقْلِبِه َو َأَما َتذِْكَرَهاَعْن نَ ْفِسهِ » کوچک شمردن، غیر از کوچک دانستن است؛  )همان(.« َفَأْعَرَض َعِن الدُّ

گیرد و این نسان خدا را بزرگ نبیند با یاد او آرام نمیبزرگ دیدن غیر از بزرگ دانستن است. تا ا کهچنان
 گیرد.آید جز از طریق کوچک دیدن دنیا و این تنها از طریق قلب صورت میحاصل نمی

 

 گیری . نتیجه3
 دست آمد:به گفتهیشپاز مطالب 

دهنده تشکیل« مولکولی عامل»ساحت مادی که . در بیان امام على)ع( انسان موجود دوساحتی است، 1

و ساحت فرامادی که از نفخ روح به رود شمار میساز طبایع مختلف در انسان بهو زمینۀ این ساحت است

ها دهد و با دمش این فیض الهی، قوا و نیروهای فعّاله مانند ذهنانسان را تشکیل می قتیحقوجود آمده، 
به شمار قائم به آن و شأنی از شئون آید که همگی ها و معرفت، در انسان پدید میفکرها و اندیشه

ها برای سامان دادن کارهای خود و بدن با همه اعضا و جوارحش افزار و آالت اویند که از آن روندمی
 گیرد. بهره می
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پیونددهنده انسان با خدا و عنوان مایه به« فطرت»از برای نشان دادن حقیقت وجودی انسان، امام )ع( . 2

ای است که باید ظرفیت بالقوه« فطرت» امام)ع(کند. از منظر قشر و الیه زیرین جان آدمی یاد می
 گیرد.تدریج به بروز و ظهور برسد، بروز و ظهور آن تنها از طریق هدایت دینی و انبیا صورت میبه
از  راست. فراوان بهره برده است،از آن انسان، برای معرفی ساحت فرامادی  دیگری که امام)ع(، واژۀ. 7

رو، عنصر قلب هم کارکرد شناختی و اندیشیدن دارد و هم کارکرد احساسی و عاطفی. از این منظر حضرت
حیاتی انسان قلب و امور باطنی اوست. ایمان که راه انحصاری نیل به جاودانگی و سعادت است، نهالی 

اگر این مرکز بدن صحت و مرض، حیات و مرگ دارد.  همچونروید. قلب است که در قلب آدمی می
مند خواهد بود، اگر آسیب ببیند، شخصیت انسان فظ شود و سالم بماند، انسان از سالمت حقیقی بهرهح

که چهره او چهره انسان است و قلبش قلب حیوان، چنین انسانی چون راه  یاگونهبهآسیب خواهد دید، 
شود و ز آن منصرف میکند و چون به راه خطا پی نبرده، نه خود اشناسد، از آن پیروی نمیهدایت را نمی
 . داردیبازمنه دیگران را 

 «قلب»و  «فطرت»، «روح»برای معرفی ساحت غیرمادی انسان، از واژه  امام)ع( سخنان که دراین. 3
؛ بلکه داندمیساحت فرامادی انسان ترکیبی از این سه حضرت نیست که  بدین معنااست،  شدهاستفاده 

بعد فرامادی و  همان  حقیقت و معنای واحد یکدهد، هر سه واژه به بررسی سخنان امام)ع( نشان می

کار روند، هر یک به شأن خاصی در کنار هم به واژگان، با این تفاوت وقتی این اشاره دارندحقیقت انسان 

روند به همان حقیقت واحد کار میتک بهکه تککنند، اما هنگامیاز بعد ساحت فرا مادی انسان اشاره می

 نمایند. اشاره می
های عقالنی البالغه درباره انسان دارد، نه تنها مورد تأیید تأمالت و کاوشهای وجودی که نهج. نگرش5

 های عقالنی است.باشد؛ بلکه در مواردی فراتر از یافتهمی
است، اما از آنجا که این  راوان سخن رفتههای فرامادی دیگری مانند عقل، فالبالغه از ساحت. در نهج3

پرداخته صورت مستقل به آن در این نوشته بهبه همین دلیل د، روح اشاره دارشأنی از شئون  به  ساحت

 نشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 07           7931 تابستان، دومالبالغه، سال ششم، شماره بیست و پژوهشنامه نهج

 

 منابع
 .کريمقرآن -

 . حکمت: تهران .نیثا محمود یوسف :مترجم .فلسفه دينی بنیاهاپرسش. (1787) .ا.سی.یوینگ -

 .النجفیاملرعشی اهللآیه مکتبه: قم .الطبیعیات(الشفاء ) .(1313). علی سینا،ابن -

  لنجفی.ا املرعشی اهللآیه مکتبه: قم .الشفاء)المنطق( .(1315). -------- -

 :تهران ،2 اپچپژوه، تقی دانشویرایش محمد .الضَللالغرق فی بحرالنجاه من. (1737). -------- -

 دانشگاه. و چاپ انتشاراتموسسه 

 .االسالمی االعالم مکتبه: بیروت .التعلیقات .(1313). -------- -

 الفكر.دار :هارون، بیروت السالم محمد: عبدقیتحق .اللغهمعجم مقايیس. (1777) .فارس، احمدابن -

 .الصادداربیروت: ، 7 اپچ، العربلسان (.1313. )منظور محمدابن -

 پیشرو. :تهران .الروح(علم) پسیکولوژی .(1771) .ارانی، تقی -

شرکت : تهران ،2 اپچکاویانی،  حسن لطفی و رضا، ترجمه: محمددوره آثار افالطون .(1733) .افالطون -

 انتشارات خوارزمی. یسهام

 جا.بی کتاب، دفتر نشر ،2 اپچ .البالغهشرح نهج .(1732) .میثم(، علیابن) یبحران -

های آستان قدس : بنیاد پژوهشمشهد ،1 اپچ. نالسالکیاختیار مصباح .(1733). -------------- -

 .رضوی

 .خسروناصر: تهران. لتعريفاتا .(1312) .میرسیدشریف جرجانی، -

 .یفرهنگ اسالمدفتر نشر : ، تهران5 اپچ .البالغهتفسیر نهج ترجمه و .(1735) .محمدتقی جعفری، -

 اسراء.  :، قم1 اپچ، مختومرحیق .(1735) .آملی، عبداهللجوادی -

 اسراء. :، قم2 اپچ .فطرت در قرآن( 1737) .------------- -

 امیری.: ، تهران1 اپچ ،الصحاح. (1738) .جوهری، اسماعیل -

  مکتبه لبنان ناشرون.: لبنان. الفلسفه عند العربموسوعه مصطلحات .(1778) .جیران جهامی، -

 ، انتشارات علمی فرهنگی، تهران.7 اپچ .معرفت نفس .(1737). آملی، حسن زادهحسن -

مطبعه حکومه  :، کویت2 اپچ. تاج العروس من جواهر القاموس .(1321و 1773 ) .زبیدی، محمدحسینی -
 الکویت.

 مؤسسه االعلمی للمطبوعات. :بیروت .البَلغهالنهجدراسه حول(. 1781. )حسین، محمدیجالل ینیحس -

 :، تهران3چ سیدابراهیم میانجی،  .البَلغهالبراعه فی شرح نهجمنهاج .(1758) .اهللخویی، حبیب -

 .االسالمیمکتبه

 .داراملعرفه: بیروت .القرآنيبغر یف المفردات. تا()بی. نیحس اصفهانی،راغب -

 .مؤسسه بوستان کتاب :، قم2 اپچ،  دیوانیامیر  مترجم:. علم و مغز ذهن،. (1788) .آرجان -سرل -

 .ریرکبیاممؤسسه تهران: ، 1 اپچ .البَلغهنهج شرح یفالصباغه بهج .(1733). تقیمحمد ،شوشتری -
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 العلم.قم: مؤسسه انتشارات دار. البالغهنهجترجمه (1787شیروانی، علی. ) -

مکتبه : ، قم2 اپچ. االربعهالعقلیهالمتعالیه فی االسفارالحکمه (.1738. )شیرازی(، محمد) نیصدرالد -
 .املصطفوی

 اسالمى. انتشارات دفتر: ، قم5 اپچ. القرآنتفسیر في المیزان .(1313). محمدحسینطباطبایی،  -

 خانه حیدری.چاپ :، تهران7 اپچ .مجمع البحرين .(1735). الدینطریحی، فخر -

 .املطبعه االمرییه بالقاهره :، قاهره3 اپچ .المنیرالمصباح .(1728). فیومی، احمد -

شرکت انتشارات : ، تهران2چ اعلم.  نیالدجالل ریام .تاريخ فلسفه .(1731) .کاپلستون، فردریک چارلز -

 علمی فرهنگی. 

 .مؤسسه الوفا: ، بیروت2 اپچ .بحاراَلنوار .(1317) .محمدباقرمجلسی،  -

 انتشارات صدر. :، تهران7 اپچ .مجموعه آثار .(1782) .مطهری، مرتضی -

 .املؤمترالعاملي للشيخ املفيد: ، قم1 اپچ .السرويهالمسائل .(1732). مفید، محمد -

 االسالميه.الكتبدار :، تهران2چ  .پیام امام امیرالمؤمنین)ع(. (1737) .مکارم شیرازی، ناصر -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




