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عوامل بازدارنده سالمت معنوي
1

محمدجواد ابوالقاسمي

چكيده
قلب و دل حقيقي انسان كه با قلب صنوبري متفاوت است ،خاستگاه و منبع اصلي
عرفان و سالمت معنوي ميباشد .اين دل ،همانند ديگر اعضا و جوارح انسان بيمار
ميگردد ،لذا بايد براي سالمتي دل تالش كرد تا گرفتار بيماري نشود .ضروري است تا
عوامل آسيبرسان و بازدارنده سالمت معنوي شناسايي شود و قبل از اينكه بيماري
وارد قلب شود و او را فرا گيرد ،پيشگيريهاي الزم انجام و مراقبتهاي ويژه اعمال گردد.
به همين دليل در اين مقاله ،با مرور آيات الهي ،قرآن مجيد و احاديث وارده از سوي
معصومين (ع) و استفاده از آراي برخي از صاحبنظران مسلمان ،بخشي از عوامل بازدارنده
سالمت معنوي و عواملي كه باعث آسيب ،بيماري و حتي مرگ قلب ميشود ،شناسايي
گرديد .آسيبشناسي اين عوامل ميتواند زمينه را براي كنترل ،پيشگيري و عالج آن
فراهم آورد كه اهمّ آن ،عبارت است از :دلمردگي ،دلدادگي و عاشق پيشگي نسبت به
غير خداوند ،قساوت قلب و سنگدلي ،عهدشكني ،استفاده از اموال نامشروع ،طمع و آز،
زورگويي ،تكبر و دهها عامل ديگر كه در مقاله به آن اشاره شده است .اين مطالعه توانسته
است ادبيات نظري را براي يك مطالعه ميداني در حوزه آسيبشناسي سالمت معنوي
فراهم آورد.

واژگان كليدی
سالمت معنوي ،قلب ،بيماري دل ،عوامل بازدارنده ،آسيبشناسي
 .1عضو هيأتعلمي سازمان مطالعه و تدوين كتابهاي درسي دانشگاهي (سمت) و عضو گروه سالمت
معنوي فرهنگستان علوم پزشكي ،تهران ،ايران.
نوع مقاله :مروري

Email: abolghasemi110@gmail.com

تاریخ دریافت مقاله1121/9/92 :

تاریخ پذیرش مقاله1121/2/11 :
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مقدمه
با عنايت به آنچه در تعريف سالمت معنوي بر آن تأكيد گرديده است ،سالمت
معنوي به عنوان ركن چهارم سالمت از اهميت فراواني بر خوردار ميباشد ،چون
اين نوع از سالمت عالوه بر اينكه ميتواند در خدمت ديگر اضالع سالمت چون
سالمت جسمي و سالمت رواني و اجتماعي قرار گيرد ،ميتواند در پديدآوردن
انسان سالم و حركتكردن به سوي تكوين انسان كامل ايفاي نقش كند .در اين
راستا قلب به عنوان خاستگاه اصلي سالمت معنوي معرفي شده است؛ به اين
معني كه سالمت معنوي زماني حاصل ميشود كه قلب و جان و روح انسان سالم
عوامل بازدارنده سالمت معنوی

باشد ،اگر قلب و روح انسان سالم بود ساير اعضاي بدن انسان تحت تأثير او قرار
ميگيرند و راه سالم را ميپيمايند و اگر مركز كنترل روح و جسم كه همان قلب
انسان است دچار بيماري و آسيب شود ،ساير قسمتها آسيب ميبيند و مسير
تكاملي انسان با چالش مواجه ميگردد .در فرهنگ و نگاه قرآن و حديث« ،قلب
حقيقي» كه با «قلب صنوبري» متفاوت است ،به عنوان يك منبع شناخت و عرفان
و خاستگاه اصلي معرفت و سالمت معنوي به حساب

ميآيد1.

عالمه مجلسي ميگويد« :قلب ،شرف انسان و امتياز بزرگي است؛ اين جايگاه،
به خاطر ظرفيت و استعدادي است كه به وسيله آن قلب ميتواند نسبت به خداوند
شناخت پيدا كند و به همين دليل در اين دنيا داراي زيبايي ،رشد و سربلندي
گرديده و در آخرت تبديل به يك گنج و سرمايه بزرگي شده است و به همين
دليل هم از ساير مخلوقات پيشي گرفته است .پس اين قلب است كه نسبت به
خداوند معرفت پيدا كرده و ميكند و همين قلب است كه براي خداوند كار كرده
و ميكند و همين قلب است كه تالش كرده و ميكند تا به خدا برسد و باالخره
همين قلب است كه به خداوند نزديك ميشود و ساير اعضا و جوارح انسان دنبالرو

 / 122فصلنامه تاریخ پزشكي

سال ششم ،شماره بیستویکم ،زمستان 3131

قلب هستند و مانند خدمتگزاران و ابزاري هستند كه در اختيار قلب قرار گرفتهاند
و قلب از همه آنها استفاده ميكند و همانند نوكراني در خدمت پادشاه هستند و
همانند رعيتي در خدمت ارباب و همانند ابزاري كه در خدمت كشاورز يا صنعتگري
قرار

ميگيرند9».

اين قلب از آغاز آفرينش انسان ،سالم و صاف آفريده شده است ،چون پيامبر
(ص) فرمود« :هر نوزادي با سرشت پاک متولد ميشود »1.ولي گناه بر او سايه
ميافكند و گرد و غبار بر او مينشاند و او را تاريك ميكند و تنها اشك چشم و
سوزش دل در هنگام پشيماني از گناه ميتواند ظلمت و گرد و غبار و زنگارها را از
او بزدايد و درخشش خود را باز يابد .به تعبير فيض كاشاني ،همانگونه كه لباس
محضر خداوند بار يافت .بايد قلبها را شستشو داد تا امكان حضور فراهم

گردد4.

وي ميگويد« :نيت از قلب برخواسته ميشود و ميزان خلوص آن برگشت
ميكند به ميزان معرفت و شناختي كه فرد نسبت به خداوند داشته باشد .هر
چقدر شناخت و معرفت ،عميقتر و صافتر باشد ،نيت نيز عميقتر و صافتر خواهد
بود .كسي كه داراي نيت خالص شد هواي نفس او مقهور عظمت خداوند ميشود
و در اين شرايط است كه از خداوند براي انجام هرگونه گناه و نافرماني «حيا»
ميكند5.

با عنايت به آنچه بيان شد ،همانگونه كه جسم بيمار ميشود ،قلب و روح هم
بيمار ميگردد و همانگونه كه بايد در پي عالج جسماني بود بايد روح را نيز
معالجه نمود.

محمدجواد ابوالقاسمي

كثيف مناسب شأن ميهماني بزرگان نيست ،با قلبي كه تميز نباشد نميتواند به
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علي (ع) در وصيت خود به پسرش فرمود« :اي پسرم يكي از بالها و
گرفتاريهاي روزگار ،فقر و نداري است و از آن شديدتر اين است كه بدن انسان
دچار مريضي شود و از آن شديدتر و بدتر اين است كه قلب انسان مريض شود»6.
«مالصدرا» در شرح اصول كافي ميگويد« :همانگونه كه اعتدال در مزاج انساني
يعني «صحت» و «سالمتي» زماني امكانپذير است كه همه امراض از بدن رخت
بربندد .همچنين است امراض قلبيه كه همان اخالق ناپسند ميباشد .بنابراين
سالمت و صحت معنوي و قلبي حاصل نميشود ،مگر اينكه آن اخالق ناپسند به
صورت كلي رخت بربندد و اين نوع «سالمت» اعتدالي است در روح و قلب كه
عوامل بازدارنده سالمت معنوی

اخالق نيكو ناميده ميشود .بنابراين همانگونه كه زيبايي جسمي وقتي به دست
ميآيد كه همه اعضا و جوارج زيبا باشد .زيبايي و نيكويي اخالق هم وقتي به
دست ميآيد كه همه ابعاد اخالق نيكو به دست آمده باشد».
بنابراين اگر قلب و دل آدمي سالم باشد بقيه اعضا و جوارح آدمي از نظر
معنوي سالم است و اگر بيمار باشد بقيه اعضا و جوارح آدمي نيز از نظر معنوي
بيمار خواهد بود.
امام جعفر صادق (ع) ميفرمايد« :7هميشه و در هرجا كه هستي و در هر
شرايطي كه ميباشي در پي سالمت دينت ،قلبت و خوببودن آخر عاقبتت باش و
مرتب براي تأمين اين سالمتي از خداوند كمك بخواه و دعا كن؛ اينچنين نيست
كه هركسي آرزوي داشتن اين نوع سالمتي را دارد حتما َ به آن ميرسد .چگونه
ميتوان تصور كرد كسي به اين سالمتي دست يابد در حالي كه خودش را در
مسير و معرض بالها و گرفتاريهاي مختلف قرار ميدهد و راههايي را ميپيمايد
كه برخالف سالمت است و با اصول و معيارهاي سالمت در تعارض ميباشد».
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با توجه به تبيين اهميت و جايگاه قلب به عنوان خاستگاه اصلي سالمت معنوي،
ضرورت دارد تا آسيبها شناسايي و موانع و عوامل بازدارنده و تاريككننده قلب
كاويده شود ،چون براي توسعه و اشاعه سالمتي و معالجه هر بيماري در گام
نخست بايد نوع بيماري ،ريشهها و عوامل ايجادكننده آن مورد شناسايي دقيق
قرار گيرد .در اين قسمت از مقاله ،با بهرهگيري از آيات قران ،احاديث واردشده از
سوي معصومين (ع) و استفاده از ديدگاههاي برخي از علماي اسالم ،به عواملي كه
باعث ميگردد چراغ دل خاموش شود و به منبع اصلي سالمت معنوي كه قلب
ميباشد آسيب بزند اشاره خواهد شد؛ آن عوامل عبارت است از:
1ـ دلمُردگی
معرفت و حقيقتبيني خشك ميگردد .در اين حالت ،انسان چشم دارد ،ولي
نميبيند ،گوش دارد ،ولي نميشنود ،قلب دارد ،ولي عشق و عاطفه ندارد و ...اين
حالت داراي علتهايي است كه در قرآن و احاديث به آن اشاره شده است ،منجمله:
الف ـ جمعشدن گناهان روي هم.
ب ـ گفتگوي بيش از نياز با زنان نامحرم.
ج ـ مجادله و بحثهاي بيهوده با انسانهاي احمق و نادان.
چون تو ميگويي آن هم ميگويد ،ولي در نهايت به جايي نخواهد رسيد و نتيجهاي
دربر نخواهد داشت.
د ـ همنشيني با انسانهاي مرفّه و توانگران خوشگذران.
هـ ـ همنشيني با فرومايگان.
و ـ همنشيني با ثروتمندان.
ز ـ خندههاي زياد و بيمورد.

محمدجواد ابوالقاسمي

دلمردگي حالتي است كه شور ،نشاط و اميد كمرنگ ميشود و سرچشمههاي
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ح ـ همنشيني با كساني كه عملكننده به احكام الهي

نيستند8.

2ـ دلدادگی و عاشقپيشگی
يكي ديگر از عوامل بازدارنده كه باعث ميگردد نور قلب خاموش شود و
سالمت معنوي را در مخاطره قرار دهد ،عاشقپيشگي و دلدادهشدن نسبت به فرد،
موقعيت و يا هر چيز ديگر ميباشد ،چون هركس عاشق شد چشمش كور ميشود
و دلش مريض ميگردد .در اين شرايط است كه با چشم عيبناک ميبيند و با
گوش ناشنوا ميشنود .وقتي درست نتوانست ببيند و درست بشنود ،شهوتها و
تمايالت نفسي بر عقل او مسلط ميشوند و در نتيجه عالقمندي بيش از اندازه به
عوامل بازدارنده سالمت معنوی

دنيا دل او را ميميراند.
مانند آنچه بيان شد احاديث فراواني از معصومين (ع) وجود دارد كه عالقمندي
مفرط به هر چيزي را رد كنند ،چون باعث ميشود انسان حقيقت را نبيند ،وقتي
كور و كر ميشود ،نه جايي را ميبيند و نه چيزي را ميشنود؛ به همين دليل
است كه توصيه شده است انسان بايد عاشق و دلداده كسي و جايگاهي باشد كه او
به جايي و كسي نيازي ندارد و آن كس غير از خداوند نميباشد .حضرت ابراهيم
(ع) ميگويد« :ال أُحبُّ األفلين؛ من غروبشوندهها و افولكنندهگان را دوست
ندارم( ».انعام)75 :

3ـ قساوت قلب و سنگدلی
يكي از معيارها و شاخصهاي اصلي سالمت معنوي ،قلب و دل ماليم و نرم
ميباشد كه در مقابل آن قساوت قلب و سنگدلي است .در فرهنگ قرآن و حديث
به عواملي اشاره ميشود كه باعث ميگردد قساوت قلب و سنگدلي در فرد و جامعه
گسترش پيدا كند و سالمت جامعه را مورد مخاطره قرار دهد كه به برخي اشاره
خواهد شد.
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الف ـ قرآن عهدشكني را عمل بزرگ پديدارشدن سنگدلي در فرد و جامعه
ميداند« :فَبمَا نَقْضهم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُ ْم وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسيَةً؛ ولى بخاطر
پيمانشكنى ،آنها را از رحمت خويش دور ساختيم و دلهاى آنان را سخت و
سنگين نموديم( ».مائده)11 :

ب ـ پيامبر اكرم (ص) موارد بسياري را بيان ميدارد كه باعث سنگدلي در فرد
و جامعه ميشود منجمله:
1ـ زيادهگوييهايي كه به ياد خدا و براي خدا

نباشد2.

9ـ بيهوده شنوي مانند گوشدادن به آهنگها و موسيقيهاي حرام و غير مفيد.
1ـ به دنبال شكاررفتن.
ج ـ علي (ع) نيز در روايتهاي مختلف سنگدلي در فرد و جامعه را مورد
بررسي قرار داده و عوامل آن را بيان داشته كه به برخي اشاره ميشود:
1ـ افزايش گناه در فرد و جامعه انسان را سنگدل ميكند و ديگر چشمها
نميگريند11.

9ـ دورپنداري معاد و روز

آخرت19.

1ـ بسياري مال و ثروت دين را تباه و دل را سخت

ميكند11.

4ـ نگاهكردن و توجهنمودن به انسان بخيل دل را سخت

ميكند14.

4ـ حرامخواری و استفاده از اموال نامشروع
اين عامل سرچشمههاي حكمت را خشك مينمايد ،دل و قلب را كدر ميكند.
در روز عاشورا وقتي لشگريان عمر سعد از هرسو امام حسين (ع) را محاصره ميكنند،
امام حسين (ع) به نصيحت آنان ميپردازد ،ولي سودي نميبخشد .پس از اينكه

محمدجواد ابوالقاسمي

4ـ ترک عبادت و بندگي خداوند.
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از آنها مأيوس ميشود علت حق ناشنوي آنان را بيان ميدارد و ميفرمايد« :شكمهاي
شما پر از حرام شده است و در نتيجه دلهايتان مهر خورده

است15».

5ـ طمع
پيامبر اكرم (ص) طمع را يكي از عوامل بازدارنده ميداند ،چون طمع باعث
ميشود كه انسان نسبت به جمع پول و امكانات و يا دستيابي به قدرت حريص
شود و به وسيله دوستي و عشق به دنيا بر دل او مهر زده شود« .زنهار كه در دام
طمع بيفتي ،چون طمع باعث حرص ميشود و حرص و فزونخواهي آرامش دل
را به هم ميزند و در نهايت به خاطر دوستي بيش از اندازه دنيا دلها مهر زده
عوامل بازدارنده سالمت معنوی

ميشود 16».در حديثي ديگر همين حالتي كه به خاطر طمع پديد ميآيد به عنوان
كليد همه گناهان معرفي شده است؛ «حرص و طمع كليد همه گناهان است و ريشه
و آغاز هرگونه خطا و نافرماني و علت اصلي سقوط و نابودشدن هر خوبي
ميباشد17».

در قرآن مجيد آياتي وجود دارد كه عوامل بازدارنده سالمت معنوي و بسته
شدن كانون معنوي سالمت كه قلب ميباشد را بيان ميدارد ،آن عوامل به شرح
ذيل ميباشد:
6ـ زورگویی ،تكبر و سركشی
در قرآن مجيد كساني را كه بدون علم و دانش الزم پيرامون آيات الهي گفتگو
و مجادله ميكنند را نكوهش كرده و آنها را متكبر و سركش معرفي نموده است:

«الَّ ِذ َين ُي َجا ِدلُو َن ِفي ا َي ِ
ات اللَّ ِه بِ َغ ْي ِر ُس ْل َط ٍان اَ َتا ُه ْم ك َُب َر َم ْق ًتا ِعن َد اللَّ ِه َو ِعن َد الَّ ِذ َين ا َم ُنوا َك َذلِكَ
َي ْط َب ُع اللَّ ُه َع َلى كُ ِّل َق ْلبِ ُم َت َك ِّب ٍر َج َّبا ٍر؛ همانها كه در آيات خدا بىآنكه دليلى برايشان
آمده باشد به مجادله برمىخيزند؛ (اين كارشان) خشم عظيمى نزد خداوند و نزد
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آنان كه ايمان آوردهاند به بار مىآورد؛ اينگونه خداوند بر دل هر متكبر جبارى
مُهر مىنهد» (غافر)15 :

در آيه ديگر ،تجاوزكاري و ستمپيشگي را عامل قفلشدن دلها معرفي كرده

است« :نَ ْط َب ُع َع َلى قُ ِ
ين؛ اينچنين بر دلهاى تجاوزكاران مهر مىنهيم (تا
لوب الْ ُم ْع َت ِد َ
چيزى را درک نكنند)( ».يونس)74 :
7ـ نادانی و بی دانشی
در فرهنگ قرآن ريشه بسياري از انحرافات و مشكالت اجتماعي را در جهل،

ناداني و بيدانشي ميداندَ « :ك َذلِكَ َي ْط َب ُع اللَّ ُه َع َلى قُلُ ِ
ين َلا َي ْع َل ُمو َن؛ اينگونه
وب الَّ ِذ َ
خداوند بر دلهاى آنان كه آگاهى ندارند مهر مىنهد( ».روم)52 :

قرآن كفرورزي و حقپوشي را آسيبي مهم براي سالمت قلب ميداندَ « :ي ْط َب ُع اللّ ُه
َع َل َى قُلُ ِ
ِين؛ اينگونه خداوند بر دلهاى كافران مهر مىنهد (و بر اثر لجاجت
وب الْ َك ِافر َ
و ادامه گناه ،حس تشخيصشان را سلب مىكند)( ».اعراف)101 :

در آيهاي ديگر ،هواپرستي و ترجيحدادن خواستهاي نفساني بر خواستههاي

الهي راَ « :ا َف َراَ ْي َت َمنِ ات ََّخ َذ اِلَ َه ُه َه َوا ُه َو اَ َضلَّ ُه اللَّ ُه َع َلى ِع ْل ٍم َو َخ َت َم َع َلى َس ْم ِع ِه َو َق ْلبِ ِه َو
َج َع َل َع َلى َب َص ِر ِه ِغشَ َاو ًة َف َمن َي ْه ِدي ِه ِمن َب ْع ِد اللَّ ِه اَ َفلَا َت َذك َُّرو َن؛ آيا ديدى كسى را كه
معبود خود را هواى نفس خويش قرار داده و خداوند او را با آگاهى (بر اينكه
شايسته هدايت نيست) گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مُهر زده و بر چشمش
پردهاى افكنده است؟! با اين حال چه كسى مىتواند غير از خدا او را هدايت كند؟!
آيا متذكر نمىشويد؟!» (جاثيه)91 :

محمدجواد ابوالقاسمي

8ـ حقپوشی و هواپرستی
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9ـ شهوتپرستی
يكي ديگر از عوامل بازدارنده و آسيبرسان به سالمت معنوي و خاستگاه اصلي
آنكه قلب ميباشد ،شهوتپرستي و پيروي از خواستههاي نامشروع دروني است،
امام كاظم (ع) ميفرمايند« :خداوند به داود (ع) پيام داد كه اي داود ،اصحابت را
از حب شهوات و عالقه وافر به خواستههاي نفساني پرهيز و بيم ده ،چون كساني
كه دل در گرو شهوتهاي دنيايي دارند ،پردهاي بر دلهايشان كشيده ميشود و
ديگر قادر نميباشند با من ارتباط برقرار

كنند18».

پيامبر اكرم (ص) ميفرمايند« :انسان مؤمن هرگاه مرتكب گناه و خطايي شد
عوامل بازدارنده سالمت معنوی

يك نقطه سياه در قلبش پديد ميآيد .حال اگر متوجه شد و دست از گناه
برداشت و جبران كرد آن سياهي بر طرف ميشود ،ولي اگر توبه نكرد و باز گناه
كرد اين نقطه بزرگتر ميشود 12».تا اينكه تمامي قلب را فرا گيرد و اين همان

زنگاري است كه خداوند فرمودَ « :كلَّا َب ْل َرا َن َع َلى قُلُوبِ ِهم َّما كَانُوا َي ْك ِس ُبونََ ،كلَّا اِنَّ ُه ْم
َعن َّر ِّب ِه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ لَّ َم ْح ُجو ُبو َن؛ چنين نيست كه آنها مىپندارند ،بلكه اعمالشان چون
زنگارى بر دلهايشان نشسته است ،چنين نيست كه مىپندارند ،بلكه آنها در آن
روز از پروردگارشان محجوبند!» (مطّففين 14 :و )15

11ـ لجاجت در امور
امام علي (ع) لجاجتورزي و كشدادن بيهوده امور را عمل مهمي در پديدآمدن
زنگار به قلب و دورشدن از سالمت معنوي ميداند« .كسي كه لجاجت بورزد و بر
موضع گمراهي پايداري ورزد .او همان پيمانشكن نگونساري است كه خداوند بر
دلش پرده كشيده

است90».
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11ـ فتنهها وآشوبها
يكي ديگر از عوامل آسيبرسان به سالمت معنوي در فرد و جامعه ،پديدآمدن
آشوبهاي اجتماعي و درهم آميختهشدن حق و باطل و پديدآمدن فتنه در جامعه
است .اين شرايط باعث ميشود كه سالمت معنوي جامعه در مخاطره جدي قرار
گيرد و دلهاي آن جامعه از مسير اعتدال خارج شود و منحرف گردد.

«فتزيغ قلوب بعد الاستقام ٍة و َت ِ
ض ُّل رجا ُل َبع َد سلام ٍة؛ در آن شرايط دلها از مسير
اعتدال منحرف ميشود و انسانهايي كه سالم بودند به گمراهي كشيده

ميشوند91».

12ـ همسخنشدن با نامحرمان
يكي از عوامل آسيبرسان به سالمت معنوي فرد و جامعه كه باعث انحراف دل
ميشود كه قلب به عنوان خاستگاه اصلي سالمت معنوي آسيب ببيند« .گفتگوي
با زنان نامحرم منجر به گرفتاري و باعث دلگرفتگي و تاريكي قلب

ميشود99».

13ـ استفاده غير اصولی و غير روشمند از آیات الهی در گفتمان اجتماعی
استفاده از آيات الهي در گفتمانهاي اجتماعي نيازمند رعايت چارچوبهاي
كلي در فهم صحيح آن آيات ميباشد و اگر قرار باشد هر كسي فهم خود را مالک
عمل قرار دهد و بر آن اساس نسبت به مسائل اجتماعي قضاوت كند كار به
استكبار ،زورگويي و خشونت اجتماعي ميشود.
بهرهمندي از هر دانشي نيازمند رعايت كردن اصول و چارچوبهاي تعريف
شده آن ميباشد .نميتوان انتظار داشت كه قرآن توسط كسي تبيين و تفسير
شود كه محكم و متشابه و عام و خاص و تمثيل و دهها عنوان مرتبط ديگر را
نميشناسد و از همه باالتر روح و جان او با قرآن عجين نشده و بهرهمند از تقوا و
عمل به قرآن نيست.

محمدجواد ابوالقاسمي

ميشود ،همسخنشدن و گفتگوي مستمر با زنان نامحرم ميباشد .اين عامل باعث
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فهم و تفسير قرآن نيازمند طينمودن مقدماتي است و داراي چارچوبها و

اصول شناختهشدهاي است كه حتماً بايد به آن توجه شود« .الَّ ِذ َين ُي َجا ِدلُو َن ِفي ا َي ِ
ات
اللَّ ِه بِ َغ ْي ِر ُس ْل َط ٍان اَ َتا ُه ْم ك َُب َر َم ْق ًتا ِعن َد اللَّ ِه َو ِعن َد الَّ ِذ َين ا َم ُنوا َك َذلِكَ َي ْط َب ُع اللَّ ُه َع َلى كُ ِّل َق ْل ِب
ُم َت َك ِّب ٍر َج َّبا ٍر؛ همانها كه در آيات خدا بىآنكه دليلى برايشان آمده باشد به مجادله

برمىخيزند( ،اين كارشان) خشم عظيمى نزد خداوند و نزد آنان كه ايمان آوردهاند
به بار مىآورد ،اينگونه خداوند بر دل هر متكبر جبارى مُهر مىنهد!» (غافر)15 :

در اين آيه مباركه تصريح شده است كساني كه بدون اتكا به داليل و براهين
روشن و بدون استفاده از روشهاي علمي تعريف شده در آيات الهي بحث و گفتگو
ميكنند و نسبت به رد و قبول آن نظر ميدهند ،اين افراد هم خداوند را به خشم
عوامل بازدارنده سالمت معنوی

ميآورند و هم مؤمنان را چون اين نوع بهرهگيري از آيات الهي منجر ميشود به
بستهشدن فهم ،درک و شعور قلبي و نتيجه قطعي آن تكبر ،فزونخواهي و ظلم و
ستم فردي و اجتماعي ميباشد.
فيض كاشاني و غزالي بر اين عقيده هستند كه قلب همانند دژى است و
شيطان دشمنى است كه قصد ورود به اين دژ و تسلط بر آن را دارد و هيچكس
نمىتواند دژ را از (ورود) دشمن نگاه دارد ،مگر آنكه از درهاى دژ و راههاى ورودى
و رخنههايش پاسدارى كند تا دشمن وارد نشود و كسى توان اين كار را دارد كه
درهاى دژ را

بشناسد91.

آنان صفات و اخالقيات مردم را راههاى ورود شيطان و درهاى آن ميدانند و
محجة البيضاء» به صورت تفصيلي به آن پرداختهاند
در دو كتاب «احياي العلوم» و « ّ
كه برخي از موارد به صورت خالصه در اين بخش از نوشتار بيان خواهد گرديد.
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14ـ حرص و حسد
هرگاه انسان به چيزى حريص باشد حرص او را كر و كور مىكند .پيامبر (ص)
فرمود« :اگر چيزى را دوست بدارى تو را كر و كور مىكند 94».نور بصيرت همان
است كه راههاى ورود شيطان را مىشناسد ،و چون پرده حرص يا حسد آن را
بپوشاند نمىبيند و شيطان فرصت پيدا مىكند و در نظر شخص حريص تمام
كارهايى كه او را به خواستهاش مىرساند نيكو جلوه مىدهد ،اگرچه زشت و
ناپسند باشند ،روايت شده كه وقتى نوح (ع) بر روى دريا حركت مىكرد و در
كشتى از هر جاندارى دو جفت برد ،چنانكه از طرف خدا مأمور شده بود در كشتى
پيرمردى را ديد كه او را نمىشناخت .پس به او گفت« :چه چيز انگيزه ورودت
بدنهايشان با تو باشد ،نوح (ع) گفت :اى دشمن خدا از كشتى بيرون شو كه تو
رانده درگاه خدايى ،ابليس به او گفت :پنج چيز است كه مردم به سبب آن هالک
شدهاند سه چيز را برايت مىگويم ،ولى دو تا را نمىگويم .خدا به نوح (ع) وحى
كرد كه به آن سه نيازى ندارى به او دستور بده آن دو را برايت بگويد .نوح به
شيطان گفت :آن دو چيست؟ گفت :دو چيزى است كه در مورد آن دو مرا
دروغگو نخوانى و با من مخالفت نكنى .مردم را حرص و حسد هالک ساخته است.
من به وسيله حسد لعنت شدم و شيطانى رانده شدم ،اما حرص ،تمام (نعمتهاى)
بهشت بر آدم مباح شد و من به وسيله حرص وى به حاجتم رسيدم (و او را گمراه
كردم)95».

محمدجواد ابوالقاسمي

شد؟ گفت وارد شدم كه دلهاى يارانت را در اختيار گيرم تا دلهايشان با من و
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15ـ خشم
خشم عقل را تضعيف مىكند و هرگاه لشكر عقل ضعيف شد ،لشكر شيطان
حمله مىكند ،و هر زمان كه انسان خشمگين شود شيطان با او بازى مىكند
چنانكه كودک با توپبازى مىكند.
شيطان بر راهبى آشكار شد .راهب به او گفت« :كدام خوى آدميزاده بيشتر به
تو كمك كند؟ گفت :تندى و خشونت ،زيرا بنده هرگاه تند شود او را زير و رو
مىكنم ،چنانكه كودكان توپ را زير و رو مىكنند ».گفتهشده كه شيطان مىگويد:
«چگونه آدميزاده مىتواند مرا مغلوب سازد؟ در حالى كه هرگاه خشنود باشد،
عوامل بازدارنده سالمت معنوی

مىآيم و در قلبش جا مىگيرم و هرگاه خشمگين شود بر سر و روي او

مىپرم96».

16ـ عالقه مفرط به آراستگى لباس ،اثاث و خانه
شيطان هرگاه اين عالقه را در دل آدمى ببيند در آن النه ميكند و ماندگار
ميشود .پس همواره شيطان او را به آبادكردن خانه و تزيين سقف و ديوارها و
توسعه بناهاى آن فرا مىخواند و نيز به آراستگى لباس و مركبها دعوت مىكند و
در طول عمرش او را به فرمان خويش درمىآورد و هرگاه او را به اين امور گرفتار
ساخت ديگر نيازى ندارد كه نزد او برگردد ،زيرا يكى از اين دلبستگيها او را به
دلبستگى ديگر فرا مىخواند و همچنان ادامه مىيابد تا اجلش برسد و بميرد در
حالى كه راه شيطان و پيرو او مىباشد .از اين روست كه بيم مىرود فرجام كار
آدمى به كفر انجامد .از بدفرجامى به خدا پناه مىبريم.
17ـ سيرشدن از غذا ،اگرچه حالل و پاك باشد
سيرى ،شهوت را كه اسلحه شيطان است تقويت مىكند .روايتشده كه ابليس
بر يحيى (ع) ظاهر شد .يحيى (ع) ديد كه همه نوع قفل به همراه دارد ،لذا به
شيطان گفت« :اى ابليس اين قفلها چيست؟ گفت :اينها شهوتهاست كه آدميزاده
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را به آن گرفتار مىكنم .گفت :براى من هم قفلى هست؟ گفت :بسا باشد كه از
غذا سير شوى پس تو را نسبت به نماز و ياد خدا سنگين (و بىميل) مىسازم.
يحيى گفت :آيا قفل ديگرى هم هست؟ شيطان گفت نه .يحيى گفت :خدا را بر
خود گواه مىگيرم كه هرگز شكمم را پر از غذا نكنم .ابليس گفت :من نيز خدا را
شاهد مىگيرم كه هرگز مسلمانى را نصيحت

نكنم97».

18ـ شتاب و پایدارنبودن در كارها
پيامبر خدا (ص) فرمود« :شتاب كار شيطان است و درنگ كار

خداست98».

خداى متعال فرمودهُ « :خ ِل َق ا ْل ِانْسا ُن ِم ْن َع َجلٍ ؛ انسان از عجله آفريده شده است»

[أنبياء ]17 :و فرمودَ « :و كا َن ا ْل ِانْسا ُن َع ُجو ًلا؛ انسان همواره عجول است» [اسراء]11 :

به قرآن عجله مكن پيش از آنكه وحى آن بر تو تمام شود[ ».طه ]114 :اين نهى از
شتاب براى آن است كه كارها را بايد پس از بينش و شناخت انجام داد و بينش
نياز به فرصت و تأمل دارد و شتاب مانع از آن مىشود .بنابراين در هنگام عجله
شيطان از جايى كه معلوم نمىشود شر خود را ترويج مىكند.
19ـ شبههافكنی
يكي ديگر از راههاى مهم ورود شيطان (به قلب) اين است كه عوام و افراد
كمسواد را كه از علم بهره كافى ندارند ،وادار مىكند كه در ذات و صفات خدا و
مطالبى كه عقلشان به آن نمىرسد ،بينديشند تا بدين وسيله آنها را در اصل دين
به شك اندازد يا درباره ذات خداى متعال گرفتارشان سازد كه خدا منزه از آنهاست
و در نتيجه انسان كافر يا بدعتگذار مىشود ،حال آنكه خود از اين كار شادمان
است و به آنچه در انديشهاش خطور كرده مىبالد و گمان مىكند كه شناخت و
بينش همين است و اين مطالب از تيز هوشى و فزونى عقل بر او كشف شده است،

محمدجواد ابوالقاسمي

و به پيامبرش (ص) فرمودَ « :و لا َت ْع َج ْل بِالْ ُق ْرا ِن ِم ْن َق ْب ِل اَ ْن ُي ْقضى اِلَ ْيكَ َو ْح ُي ُه؛ و نسبت
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در حالى كه نادانترين مردم كسى است كه خود را عاقل مىداند ،و عاقلترين
مردم كسى است كه به خودش خوش گمان نباشد و به پرسيدن از علما حريص
باشد .شخص عامى اگر هرگناهي انجام دهد به از آن است كه راجع به علم سخن
بگويد زيرا كسى كه بدون آگاهى و پختگى ،در علم مربوط به خدا و دين خدا
سخن بگويد ندانسته كافر مىشود مانند كسى كه خود را به دريا بيفكند در حالى
كه شناگر نيست.
21ـ سوء ظن و بدگمانی نسبت به دیگرمسلمانان
ديگر از راههاى مهم ورود شيطان (به دل) بدگمانى به مسلمانهاست ،از اين
عوامل بازدارنده سالمت معنوی

ض ال َّظ ِّن اِ ْثم؛ از بسيارى از
رو خداى متعال فرموده استْ « :اج َت ِن ُبوا َك ِثيراً ِم َن ال َّظ ِّن اِ َّن َب ْع َ
گمانها بپرهيزيد ،چراكه بعضى از گمانها گناه است( ».حجرات )19 :هركس بر
ديگرى از روى گمان به بدى حكم كند شيطان او را به غيبت وا مىدارد در نتيجه
يا هالک شود يا در اقدام به اداى حقوق او كوتاهى كند يا در احترامش سستى
نمايد يا در او به نظر حقارت بنگرد و خود را از او بهتر بداند و تمام اين امور
هالکكننده است ،لذا دين از اينكه انسان خود را در معرض تهمت قرار دهد منع
كرده است و پيامبر (ص) فرموده است« :از مواضع تهمت بپرهيزيد» 92تا آنجا كه
صفيّه يكى از همسران پيامبر گويد« :پيامبر خدا (ص) در مسجد معتكف بود پس
نزد او آمدم (صفيّه) ،و با او سخن گفتم و چون شب شد برگشتم .پيامبر برخاست
و همراهم آمد .پس دو مرد از انصار به پيامبر (ص) برخوردند و سالم كردند و
گذشتند .پيامبر آنها را صدا زد و فرمود :اين زن صفيّه دخت حيّى است .عرض
كردند اى رسول خدا (ص) آيا ما به تو جز خوبى گمان ديگرى مىبريم؟! پيامبر
(ص) فرمود :شيطان مانند خون در بدن آدمى جارى است و ترسيدم كه گمان
بدى به دلتان راه

يابد10».
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پس هرگاه انسانى را ديدى كه به مردم بدگمان است و در جستجوى عيبهاست
بايد بدانى كه باطنش پليد است و همان پليدى باطنى است كه اثرش به بيرون
تراوش مىكند و ديگران را مانند خود مىبيند ،زيرا مؤمن در جستجوى يافتن راه
عذر است و منافق در جستجوى عيبهاست و مؤمن درباره تمام مردم از قلبى
پاک برخوردار

است11.

محمدجواد ابوالقاسمي
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نتيجهگيری
قلب و دل انسان ،خاستگاه و منبع اصلي عرفان و سالمت معنوي ميباشد .اين
دل؛ همانند ديگر اعضا و جوارح انسان بيمار ميگردد ،لذا بايد براي سالمتي دل
تالش كرد تا گرفتار بيماري نشود .ضروري است تا عوامل آسيبرسان و بازدارنده
شناسايي شود و قبل از اينكه بيماري وارد قلب شود و او را فرا گيرد ،پيشگيريهاي
الزم انجام و مراقبتهاي ويژه اعمال گردد .به همين دليل با مرور آيات الهي،
قرآن مجيد و احاديث وارده از سوي معصومين (ع) و آراي برخي از صاحبنظران
مسلمان ،برخي از موانع و عوامل بازدارنده سالمت معنوي شناسايي گرديد كه اهم
عوامل بازدارنده سالمت معنوی

آن عبارت است از :دلمردگي ،جمعشدن گناهان روي هم ،همنشيني با كساني
كه عملكننده به احكام الهي نيستند ،دلدادگي و عاشق پيشگي نسبت به غير
خداوند ،قساوت قلب و سنگدلي ،عهدشكني ،زيادهگوييهايي كه به ياد خدا و
براي خدا نباشد ،بيهودهشنوي مانند گوشدادن به آهنگها و موسيقيهاي حرام و
غير مفيد ،به دنبال شكاررفتن ،ترک عبادت و بندگي خداوند ،نگريستن چشمها
كه از افزايش گناه در فرد و جامعه پديد ميaآيد ،دورپنداري معاد و روز آخرت،
بسياري مال و ثروت ،نگاهكردن و توجهنمودن به انسان بخيل ،حرامخواري و استفاده
از اموال نامشروع ،طمع و آز ،زورگويي ،تكبر و سركشي ،تجاوزكاري و ستمپيشگي،
جهل ،ناداني و بيدانشي ،حقپوشي و هواپرستي ،شهوتپرستي و پيروي از خواستههاي
نامشروع دروني ،لجاجت در امور ،فتنهها و آشوبها ،همسخنشدن با نامحرمان،
استفاده غير اصولي و غير روشمند از آيات الهي در گفتمان اجتماعي ،حرص و
حسد ،خشم ،عالقه مفرط به آراستگى لباس و اثاث و خانه ،سيرشدن از غذا ،اگرچه
حالل و پاک باشد ،شتابزدگي و پايدارنبودن در كارها ،سوء ظن و بدگماني نسبت
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به ديگرمسلمانان ،شبههافكني در ذات و صفات خدا و مطالبى كه عقل انسان از
درک آن قاصر است.
شايان ذكر است اين مقاله ادبيات نظري را براي يك مطالعه ميداني در حوزه
آسيبشناسي سالمت معنوي فراهم آورده كه نتايج آن در گسترش سالمت معنوي
و پيشگيري از عوامل آسيبرسان كاربرد دارد.

محمدجواد ابوالقاسمي
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پینوشتها
 .1براي آگاهي از تعريف سالمت معنوي در نگرش ديني و ابعاد آن مراجعه شود به مقاله «معنيشناسي
سالمت معنوي» از همين قلم كه در فصلنامه اخالق پزشكي سال  1121دوره ششم ،شماره بيستم چاپ
شده است.

 .9قال بعض المحققّين :القلب شرف الانسان و فضيلته التي بها فاق جملة من اصناف الخلق باستعداده لمعرفة
الله سبحانه التي في الدنيا جماله و كماله و فخره و في الاخرة عدّته و ذخره و انما استع ّد للمعرفة بقلبه لا
بجارحة من جوارحه فالقلب هو العالم بالله و هو العامل لله و هو الساعي الى الله و هو المتقرب اليه و انما
الجوارح اتباع له و خدم و الات يستخدمها القلب و يستعملها استعمال الملك للعبيد و استخدام الراعي للرعية و
الصانع للالة( .بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار .جلد شصت و هفتم ،ص )14
 .1ک ّل مولو ٍد يولَد علي ال ِفطرة.

عوامل بازدارنده سالمت معنوی

 .4فيض كاشاني .المحجة البیضاء .جلد هفتم ،ص .94
 .5فيض كاشاني .المحجة البیضاء .جلد اول ،ص .158
 .6بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار .جلد شصت و هفتم ،ص .51

السلَا َم َة اَ ْي َن َما كُن َْت َو ِفي اَ ِّي َح ٍال كُن َْت لِ ِدي ِنكَ َو َق ْل ِبكَ َو َع َوا ِق ِب اُ ُمو ِر َك ِم َن اللَّ ِه َع َّز
 .7قَا َل َّ
الصا ِد ُق (ع) :ا ْطلُ ِب َّ
ف ا ُُصولَ َه .مصباح
السلَا َم ِة َو خَ ا َل َ
س َم ْن َط َل َب َها َو َج َد َها َف َك ْي َ
ض لِ ْل َبلَا ِء َو َس َلكَ َم َسالِكَ ِض ِّد َّ
ف َم ْن َت َع َّر َ
َو َج َّل َف َل ْي َ

الشريعة .ترجمه مصطفوى ،صص .100-5

 .8محمدي ريشهري ،محمد 1177( .ش .).ميزان الحكمه .قم :دار الحديث ،ويرايش سوم ،مترجم حيدر
رضاشيخي ،جلد دهم ،حديث 17094تا .1797
 .2امالي طوسي .جلد سيزدهم ،ص 1؛ ميزان الحكمه .جلد دهم ،ص  ،5004حديث .17009
 .10تنبيه الخواطر .جلد دوم ،ص 190؛ ميزان الحكمه .حديث .17005
 .11علل الشرايع .ص  ،81حديث 1؛ ميزان الحكمه .حديث .16222
 .19ميزان الحكمه .حديث 17004؛ كشف الغمه .جلد سوم ،ص .140
 .11ميزان الحكمه .جلد دهم ،ص  ،5004حديث .17007
 .14تحف العقول .ص .914
من الحرام و طُب َع علی قلوبکم .بحار االنوار .جلد چهل و هفتم ،ص 8؛ ميزان الحكمه.
 .15فقد ُم ِل َئت ُب ُطونُ ُکم َ
جلد دهم ،ص  ،4226حديث .16277

حب الدنيا .اعالم
 .16ايّاکم و استشعار الطمع ،فان ّه يشوب القَلب شِّ د ُة الحرص و يختم علی القلوب بطبائع ّ
الدين .ص 140؛ ميزان الحكمه .جلد دهم ،حديث .16276
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ْ
س كُ ِّل خَ ِطي َئ ٍة َو َس َب ُب ا ِْح َب ِ
اط كُ ِّل َح َس َنة .مجلسى ،محمدباقر بن محمدتقى.
َ .17و ُه َو ِم ْف َت ُ
اح كُ ِّل َس ِّي َئ ٍة َو َرا ُ
( 1401ق .).بحار األنوار .بيروت ،چاپ دوم.
 .18تحف العقول .حديث 127؛ ميزان الحكمه .جلد دهم ،ص  ،5000حديث .16285
 .12نور الثقلين .جلد پنجم ،ص  ،519حديث 94؛ كنز العمال .حديث .10988
 .90من لَ َّج و تمادی فهو الراکس الّذی را َن الله علی قلبه .نهجالبالغه .كتاب پنجاه و هشتم؛ ميزان الحكمه.
جلد دهم ،حديث .16220
 .91نهج البالغه .خطبه .151
 .99محادثة النساء تدعوا الی البلاء و تُزي ُغ القلوب .امام علي (ع) .تحف العقول .ص .151
 .91راه روشن .ترجمه محجة البیضاء ،جلد پنجم ،ص .81
 .94اين حديث را ابو داود در سنن ،جلد دوم ،ص  697روايت كرده است.

 .95اين حديث را ابن ابى الدّنيا در مكائد الشيطان و ابن عساكر از ابن عمر روايت كرده چنانكه در الدرّ
 .96راه روشن .ترجمه محجة البیضاء ،جلد پنجم ،ص .85
 .97حديث را ابن الشيخ در مجالس خود مفصلتر روايت كرده است به بحار االنوار .ج چهاردهم ،ص
 690رجوع كنيد.
 .98اين حديث را ترمذى روايت كرده چنانكه در كنوز الحقايق مناوى باب العين چنين آمده است:
«العجلة من الشيطان و الاناءة من اللّه؛ شتاب از شيطان و آرامش و تأنى از خداست».
 .92اين حديث را مولى على قارى در الموضوعات الكبير ،ص  94نقل كرده و گفته است :اين از نظر
معني مانند گفته عمر است «من سلك مسالك الت ّهم ات ّهم؛ هركه به راههاى تهمت برود متهم شود» اين

روايت را خرائطى در مكارم االخالق به صورت موقوف از عمر روايت كرده به اين لفظ «من اقام نفسه مقام
التّهم فلا يلوم ّن من اساء به الظ ّن؛ هركس خود را در محل تهمت قرار دهد پس كسى را كه به او بدگمان
شود ،نكوهش نكند».
 .10اين حديث را بخارى و مسلم روايت كردهاند ،ج هفتم ،ص  8و پيش از اين گذشت.
 .11راه روشن .جلد پنجم ،صص  ،81-26موارد پيشگفته با استفاده از كتاب محجة البيضاء ترجمه،
تلخيص و تنظيم گرديده است.

محمدجواد ابوالقاسمي

المنثور .جلد سوم ،ص  191آمده است.
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Inhibiting factors of spiritual health
Mohammad Javad Abolghasemi
Abstract
The real human’s heart which is different to the pineal one is the
origin and the main source of mysticism and spiritual health. The
heart, like other organs of the body, becomes sick. So we should try
for heart’s health. It is necessary to identify harmful factors and
inhibitors, and before the disease enter the heart and surround the
man, he must take special precautions. The present article, through
Quran verses, infallibles' narrations and some Muslim scholars' views,
studies some of inhibitors of spiritual health and factors of heart
disease or even its death. By identifying these factors, the way for
controlling and preventing it would be paved. Some of the most
important factors are: Dejection, romance and love to anyone apart
from God, atrocity and cruelty, unfaithfulness, illegal use of the
property, greed, bullying, arrogance, and dozens of other factors that
are mentioned in this article. This article has a field study in the
pathology literature of spiritual health.
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