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    مسأله طرح .1

 نسانا براي گناهان اثر بر كه داندمي دروني بیماري نوع یك را قلب طبع كریم، قرآن   

 عواقب زیرا است داده هشدار بزرگ، خطر این به نسبت زیادي موارد در و شودمي حاصل

 و گرفته قرار توجّه مورد نیز روایات در مسأله، این. دارد دنبال به آخرت و دنیا در سوئي

معناي طبع قلب در قرآن و  كه مطلب این است. ولي شده گوشزد ائمّه سوي از آن خطر

روایات چیست؟ رابطه آن با جبر و اختیار انسان چگونه است؟  و علل طبع قلب چیست؟ 

 یاتآ به توجّه با این تحقیق اهمیّت و ضرورت. جدي دارد توجّه نیاز به كه است مسایلي از

 شپژوه این. گرددمي درک است، داده هشدار بزرگ، خطر این به نسبت روایاتي كه و قرآن

با جستجویي  .است مسأله تبیین این و تشریح توصیف، درصدد تحلیلي، -توصیفي روش با

اي پیرامون طبع قلب یافت نشد، هرچند در تفاسیر در كه صورت گرفت پایان نامه و مقاله

 ایيرو و تفسیري منابع ذیل آیات مربوطه مباحثي مطرح شده است. الزم به ذكر است از

 . تاس شده استفاده اطّالعات استخراج و استنباط جهت منابع، مهمترین عنوان به معتبر

  

 هاي مترادف با آنو واژه طبع معناي .2

 در لغت طبع معناي .  2-1

مصطفوى، ) مصدر و( 292/ 8: 4141منظور،  ابن) زدن مهر معناي به ختم، همان طبع

 شکل مثل است صورت و شکل به شيء درآوردن معناي به نیز و است( 93 /7 :4911

 راغب. )است نقش يواژه از اخصّ و ختم يواژه از اعمّ كه پول و سکّه طبع و دادن

 معناي به فقط ختم زیرا است دانسته ختم از اعمّ را طبع راغب،( 949 :4142اصفهانى، 

 نیز كردن منقّش و تصویر كردن، مهر بر عالوه طبع، معناي در ولى باشدمي زدن مهر

 اثرى و آمیزىرنگ به حتّى زیرا است طبع از اعمّ راغب نظر در نقش. است شده گنجانده

 خلق و سجیّه به( 219 /1: 4974قرشى، . )شودمي اطالق نقش هم ماندمى زمین در كه

 نفس رد امر، یك شکل و صورت بستن نقش سجیّه، زیرا اندگفته طبیعت و طبع انسان،

 خلقت مورد در آن استعمال ولى است، خلقت جهت از یا و عادت حیث از خواه انسان

 ( 949 :4142 اصفهاني، راغب. )است بیشتر

 در لغت ختم معناي  .2-2

 واژه ختم در لغت به دو صورت به كار مي رود:
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 لمث است چیزى بر گذاشتن تأثیر و به معناي در معناي مصدري از فعل )خَتَمتُ( .4

 چیزي باقي مي ماند.نقشي كه از كوبیدن مهر و انگشتر بر 

 به و یابدمى گسترش آن معنى گاهى كه شودمى حاصل زدن مهر از كه اىنتیجه .2

 یزىچ از مندىبهره منع یا مورد چیزى در بستن پیمان یا كسى از گرفتن پیمان معناي

 ممانعت براى هاآن فصول و هاكتاب آخر زدن مهر با كه مفهومى اعتبار مثل رودمى به كار

: 4142اصفهاني،  شود. )راغبمى حاصل به آنها چیزى شدن داخل و هاآن بر افزودن از

( گاهي هم این واژه، در معناي به پایان رسانیدن چیزي بیان مي شود، مانند: 279 -271

 (.21/ 9 :4911یعني به آخرش رسیدم. )مصطفوي، « خَتَمتُ القُرآن»

 قلب معناي .3  

 كردن دیگر روي به رو یك از را چیزي و ساختن دگرگون معناي در لغت به قلب 

 معناي به لباس قلب مثالً( 184: 4142اصفهاني، راغب ؛189/ 4: 4141منظور،  ابن. )است

 . كنیم دیگر روي به رو یك از را لباس كه است آن

 اىهاندیش و راه به اشاندیشه و روش و راه از انسان برگرداندن معناي به االنْسان، قَلبُ 

 بسیار نآ دگرگوني و تقلّب كه شودمي گفته قلب انسان، قلب به جهت این از. است دیگر

 دو در انسان مورد در قلب لفظ( 184راغب، همان، . )است انصراف معناي به انقالب،. است

 : شودمى استعمال مورد

 است شکلصنوبرى گوشت قطعه همان آن، از منظور و شودمى گفته قلب گاهى -4

 آن درون كه است مخصوصى گوشت آن و دارد قرار انسان يسینه چپ قسمت در كه

 جریان و كننده تنظیم و هست حیوانات تمام در قلبى چنین این و است تهى و خالى

 وابسته بدان بدن، اعضاي تحوّالت و حركات و است بدن اساسي ركن و خون يدهنده

 تْصَحَّ وَ سَلِمَتْ هِیَ إِذَا مُضْغَةٌ الْإِنْسَانِ فِی": انداسالم)ص( فرموده گرامي پیامبر. است

 ". الْقَلْبُ هِیَ وَ فَسَدَ وَ الْجَسَدِ سَائِرُ لَهَا سَقِمَ سَقِمَتْ فَإِذَا الْجَسَدِ سَائِرُ بِهَا سَلِمَ

 در"(  149 /2تا: نیشابورى، بي فتال ؛94 ،4: 4912 صدوق، ؛91 /17 :4111مجلسى، )

 هاآن بیمارى و اعضا و اجزا سایر سالمت و صحّت كه هست عضوى و گوشت قطعه انسان

  ".است آدمى قلب( آن)  و دارد او بیمارى و صحّت به بستگى

 خاصّى ارتباط صنوبرى قلب با كه است لطیفي موجود قلب، از مقصود هم گاهى -2

 كاربردهاي از زیادي موارد در قلب. است انساني روح همان و(   99 /17مجلسي، ) دارد
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. شودمى ناشى آن از بشر فکر و شعور كه است انساني نفس و دوم معناي به كریم، قرآن

 آن، يوسیله به و كندمى درک آن يوسیله به انسان( 993 /21: 4147طباطبایى، )

 درونى اضطراب و آرزو رجا، و خوف بغض، و حبّ مثالً سازد،مى ظاهر را باطنیش عواطف

 حکم كه است چیزى همان قلب دیگر عبارت به و دهدمى بروز خود از را آن امثال و

 كند،مى آرزو شود،مى امیدوار ترسد،مى دارد،مى دشمن دارد،مى دوست كند،مى

. است آدمى جان و نفس همان قلب حقیقت در گردد؛مى اندوهناک و شودمى خوشحال

 و بدن يفرمانده را قلب حنفیه، بن محمّد به وصیّتش علي)ع( در امام(  11 /3همان، )

 لُتَعْقِ بِهِ الَّذِي الْجَوَارِحِ أَمِیرُ هُوَ ":  گویدمي قلب يبارهدر و آورده حساب به تعقّل ابزار

 /49 :4113عاملى،  حرّ ؛127 /2: 4111 صدوق،) ".رَأْيِه وَ أَمْرِهِ عَنْ تَصْدُرُ وَ تَفْهَمُ وَ

 و فرمان و فهمىمى و كنىمي تعقّل آن وسیله به كه است اعضا يفرمانده قلب، "( 471

   ".بندىمى كار به را او رأى

  

 در اصطالح قرآن و ختم قلب طبع از مراد .4

مختلفي از سوي  نظریات آن، مورد در كه است قلب بر كردن مهر همان قلب طبع

 : از است عبارت هاآن از برخي و است شده ارائه مفسران

 درجه بدان معصیت و انکار و كفر در انساني كه هنگامي بر قلب؛ گذاري عالمت .4

 و اسندبشن را او مالئکه تا زندمي قلبش بر خداوند عالمتى آورد؛نمي ایمان دیگر كه رسید

 خَتَمَ قول این از خداوند مراد بیان عسکري)ع( در حسن امام. آوردنمي ایمان او بدانند

 :اندفرموده( 7 ،2/ بقره) غِشاوَةٌ أَبْصارِهِمْ عَلى وَ سَمْعِهِمْ عَلى وَ قُلُوبِهِمْ عَلى اللَّهُ

 نِعَ أَعْرَضُوا لَمَّا بِأَنَّهُمْ إِلَیْهَا نَظَرُوا إِذَا مَلَائِکَتِهِ مِنْ يَشَاءُ مَنْ يَعْرِفُهَا بِسِمَةٍ وَسَمَهَا"

 وافَصَارُ بِهِ الْإِيمَانُ لَزِمَهُمُ مَا جَهِلُوا وَ مِنْهُمْ أُرِيدَ فِیمَا قَصَّرُوا وَ -کُلِّفُوهُ فِیمَا النَّظَرِ

 وَ الْعَبَثِ عَنِ يَتَعَالَی جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ فَإِنَّ أَمَامَهُ مَا يُبْصِرُ لَا غِطَاءٌ عَیْنَیْهِ عَلَی کَمَنْ

( 444-446/ 2: 1443 طبرسی،) "مِنْهُ بِالْقَهْرِ مَنَعَهُمْ بِمَا الْعِبَادِ مُطَالَبَةِ عَنْ وَ الْفَسَادِ

 آن هب چون فرشتگان از كدام هر كه كرده گذارىعالمت اىنشانه به را قلوبشان خداوند " 

 دندنمو اعراض بودند، مکلّف بدان چهآن در دقّت از( كفّار) چون. بشناسند را آن اندازند نظر

 به كه اموري به نسبت ایمان از و كردند كوتاهي شده خواسته هاآن از چهآن انجام در و
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 چشمش، دو مقابل در كه شدند كسي همچون نهایت در ورزیدند، جهالت شدند، ملزم آن

 از یا دهد انجام فساد و عبث كار كه است آن از واالتر جلّ و عزّ خداوند زیرا است اىپرده

   ".شود بدان هاآن رسیدن مانع اجبار، به خود كه بخواهد چیزي بندگان

 اینان كه است این به خدا شهادت و حکم آنان، قلب بر ختم از مقصود خدا؛ شهادت .2

 ( 491 /4: 4972 طبرسى،. )پذیرندنمي را حق دیگر

چشم از افراد گرفته  و گوش از كه قدرت استفاده است آن قلب بر ختم معناى -9

 تشخیص باطل از را حق توانندنمي كه است این قلب، وسعت عدم از مقصود و شودمي

 بینایى و شنوایى يقوه گرفتن ردیف در را هادل بر زدن مهر آیات، از برخى در لذا .دهند

/ انعام) قُلُوبِکُمْ عَلی خَتَمَ وَ أَبْصارَکُمْ وَ سَمْعَکُمْ اللَّهُ أَخَذَ إِنْ أَرَأَيْتُمْ قُلْ است، داده قرار

 نهاد... شما دل بر مهر و گرفت را شما هاى چشم و گوش خدا اگر پیغمبر اى بگو"(  11 ،1

 ."  

 هابِ يُبْصِرُونَ ال أَعْیُنٌ لَهُمْ بِها وَ يَفْقَهُونَ ال قُلُوبٌ لَهُمْ: فرمایدمي خداوند چنینهم

 آن با كه دارند یى[هاعقل] هادل هاآن "( 473 ،7/ اعراف) بِها يَسْمَعُونَ ال آذانٌ لَهُمْ وَ

 آن اب كه گوشهایى و بینندنمى آن با كه چشمانى فهمند ونمى( و كنندنمى اندیشه)

  ".شنوند نمى

 دیدن و چشم طریق از یا انسان. كندمي تقویت را سوم معناي شریفه، آیات از بسیاري

 حق به ،...و موعظه و حکمت شنیدن و گوش طریق از یا و هاآن در تفکّر و الهي آیات

 د،انداده انجام حق معاندان یا كافران كه نادرستي اعمال سبب به خداوند لیکن رسد،مي

آیات ذیل  است. گرفته آنان از حق را شنیدن قدرت و داده قرار مانعي ذكرش و هاآن میان

 شاهدي بر معناي سوّم است:

/ كهف) سَمْعاً يَسْتَطیعُونَ ال کانُوا وَ ذِکْري عَنْ غِطاءٍ فی أَعْیُنُهُمْ کانَتْ الَّذينَ-

 شنوایى قدرت و بود، پوشانده من یاد از را چشمانشان اىپرده كه هاهمان"( 414 ،48

  "! نداشتند

سْتُوراً مَ حِجاباً بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ ال الَّذينَ بَیْنَ وَ بَیْنَكَ جَعَلْنا الْقُرْآنَ قَرَأْتَ إِذا وَ- 

 و" ( 11-19 ،47/ اسراء) وَقْراً آذانِهِمْ فی وَ يَفْقَهُوهُ أَنْ أَکِنَّةً قُلُوبِهِمْ عَلی جَعَلْنا وَ

 قرار حجاب آورند،نمى ایمان آخرت به كه هاآن و تو میان خوانى،مى قرآن كه هنگامى



 طبع قرآن از دیدگاه قرآن و روایات 491

 

 قرار] سنگینى گوشهایشان در و نفهمند را آن تا نهیممى پوششها دلهایشان بر و دهیممى

  "[.دهیممى

 و مخالفان قرآن همان حجاب نادانى و جهل غرور، خودخواهى، تعصب، لجاجت،

 ایشان به داد ونادیده قرار مي آنها عقل و فکر دیدگاه از قرآن را حقایق كه اي بودپرده

 را ... اسالم و پیامبر دعوت صدق و معاد و توحید همچون روشنى حقایق دادنمى اجازه

                          (419ص ،42ج :4971) مکارم،  .كنند درک

( 1،29/ انعام) يَفْقَهُوهُ أَنْ أَکِنَّةً قُلُوبِهِمْ عَلی جَعَلْنا وَ إِلَیْكَ يَسْتَمِعُ مَنْ مِنْهُمْ وَ-

 ایمافکنده هاپرده آنان هاىدل بر ولى دهندفرامى گوش تو،( سخنان) به هاآن از اىپاره"

  ".نفهمند را آن تا

 هااین هاىدل بر ما"( 97 ،48/ كهف) يَفْقَهُوه أَنْ أَکِنَّةً قُلُوبِهِمْ عَلی جَعَلْنا إِنَّا-

  ".نفهمند تا ایمافکنده هایىپرده

 زا ايدسته عنوان به بندند،مي دروغ خودش بر كه را كساني خداوند دیگر سوي از -

 أُولئِكَ کَذِباً اللَّهِ عَلَی افْتَري مِمَّنِ أَظْلَمُ مَنْ وَ :فرمایدمي و كندمي معرّفي ظالمان

 عَلَی اللَّهِ لَعْنَةُ أَال رَبِّهِمْ عَلی کَذَبُوا الَّذينَ هؤُالءِ الْأَشْهادُ يَقُولُ وَ رَبِّهِمْ عَلی يُعْرَضُونَ

 ونکافِرُ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ وَ عِوَجاً يَبْغُونَها وَ اللَّهِ سَبیلِ عَنْ يَصُدُّونَ الظَّالِمین الَّذينَ

 فُيُضاعَ أَوْلِیاءَ مِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ لَهُمْ کانَ ما وَ الْأَرْضِ فِی مُعْجِزينَ يَکُونُوا لَمْ أُولئِكَ

 چه"(  21-48، 44/ هود) يُبْصِرُون کانُوا ما وَ السَّمْعَ يَسْتَطیعُونَ کانُوا الْعَذاب ما لَهُمُ

 رب( رستاخیز روز) آنان! بندند؟مى افترا خدا بر كه كسانى از است ستمکارتر كسى

 :گویندمى[ فرشتگان و پیامبران] شاهدان كه حالى در شوند،مى عرضه پروردگارشان

 «!باد ظالمان بر خدا لعنت اى! بستند دروغ پروردگارشان به كه هستند هاهمان هااین»

 باور را آخرت خود، و شمارندمى كج را آن و دارندمى باز خدا راه از[ را مردم] كه همانان

. یستن آنان براى دوستانى خدا جز و نیستند،[ خدا] كنندگاندرمانده زمین در آنان. ندارند

 و نداشتند( را حق) شنیدن توانایى هرگز ها شود آنمى چندان دو آنان براى عذاب

  "!دیدندنمى( را حقیقت)

دهند تا مردم به مي جلوه كج را آن و بندندمي را خدا راه كه هستند كساني اینان،

 فصر به توانندنمي خود زمیني و مادّي زندگي كافرند و در آخرت به و سوي آن نیایند
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 بر را خدا راه و بندندمي دروغ خدا بر اگر و آورند. ستوه به را خدا بندگي، از شدن خارج

 آن هب تا ببینند را خدا آیات توانستندنمي هاآن كه است آن خاطر به كنند،مي سد مردم

. است شده سلب آنان از درک قدرت و (431 ص ،41: ج4147 طباطبایي،)آورند  ایمان

 شاهد بر سلب قدرت درک از آنان آیات ذیل است:

 يَسْمَعُونَ ال آذانٌ لَهُمْ وَ بِها يُبْصِرُونَ ال أَعْیُنٌ لَهُمْ وَ بِها يَفْقَهُونَ ال قُلُوبٌ لَهُمْ -

 با كه دارند یى[هاعقل] هادل هاآن "( 473 ،7/ اعراف) أَضَل هُمْ بَلْ کَالْأَنْعامِ أُولئِكَ بِها

 آن با كه هایىگوش و بینندنمى آن با كه چشمانى و فهمندنمى( و كنندنمى اندیشه) آن

 با كه چرا) غافالنند همان اینان! گمراهتر بلکه چهارپایانند چون هم هاآن شنوندنمى

  "(! گمراهند هم باز هدایت، امکانات گونههمه داشتن

 ما و"(  441 ،1/ انعام) مَرَّةٍ أَوَّلَ بِهِ يُؤْمِنُوا لَمْ کَما أَبْصارَهُمْ وَ أَفْئِدَتَهُمْ نُقَلِّبُ وَ -

 كه گونههمان( آورندنمى ایمان هاآن آرى) سازیممى واژگونه را هاآن هاىچشم و هادل

  "! نیاوردند ایمان آن به آغاز، در

 "( 7 ،2/ بقره) غِشاوَة أَبْصارِهِمْ عَلى وَ سَمْعِهِمْ عَلى وَ قُلُوبِهِمْ عَلى اللَّهُ خَتَمَ -

 عذاب و شده افکنده اىپرده هایشانچشم بر و نهاده مهر آنان هاىگوش و هادل بر خدا

 از هانعمت سلب باعث گناهان، ارتکاب با ایشان واقع در ".هاستآن انتظار در بزرگى

 ( 431 /41: 4147طباطبایي، ) اندشده خویشتن

 مثال طور به كردند،مي جویيبهانه كریم قرآن پیرامون مدام مکّه، كفّار و مشركان

 و گیرند بهره آن از هم غیرعرب تا است نشده نازل عجم زبان به قرآن چرا: گفتندمي

 یًاأَعْجَمِ قُرْآناً جَعَلْناهُ لَوْ وَ :فرمایدمي هاجویيبهانه گونهاین به پاسخ در متعال خداوند

 نَالَّذي وَ شِفاءٌ وَ هُدىً آمَنُوا لِلَّذينَ هُوَ قُلْ وَعَرَبِی آياتُهُءَأَعْجَمِیٌّ فُصِّلَتْ ال لَوْ لَقالُوا

/ تفصّل) بَعیدٍ مَکانٍ مِنْ يُنادَوْنَ أُولئِكَ عَمًى عَلَیْهِمْ هُوَ وَ وَقْرٌ آذانِهِمْ فی يُؤْمِنُونَ ال

 روشن آیاتش چرا: »گفتندمى حتماً دادیممى قرار عجمى قرآنى را آن گاه هر"(  11 ،14

 ایمان كه كسانى براى( كتاب) این: »بگو!« عربى؟ پیغمبرى از عجمى قرآن! نیست؟

 سنگینى هایشانگوش در آورند،نمى ایمان كه كسانى ولى است درمان و هدایت اندآورده

 از( یىگو كه هستند كسانى همچون) هاآن بینند.نمى را آن و هستند نابینا گویى و است

  "!«شوندمى زده صدا دور راه
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 و آوردندنمي ایمان كریم قرآن به و بودند جویيبهانه فکر به دائما بیماردالن، آن

. دیدندنمي را آن نابینایي اثر بر و كردندنمي درک راآن و بود سنگین آنان هايگوش

طیّب، ) .فهمندنمي را آن حقایق و است كور هاآن قلب چشم (919 /21 :4971مکارم، )

 حجّتي هیچ مورد در و پذیرندنمي را ايموعظه گونه هیچ گروه این( 119 /44 :4978

 واقع در ولي كنند صدایشان دور، جایي از كه هستند افرادي مانند هاآن و كنندنمي تعقّل

 هايانسان( 97 /1: 4977 طبرسى،. )دهندنمي فرا گوش آن به و شنوندنمي را صدایي

 هتج به كه دارند قرار دوردستي نقطه در گویا حقیقت، و حق دشمنان و متعصّب و لجوج

 دارند قرار كساني مقابل در اینان و مواجهند مشکل با شنود و دید ابزار نظر از مکاني، بُعد

/ 21 :4971 مکارم) .یافتندشفا  و هدایت آن از و آمده قرآن سوي به طلبي حق روح با كه

 حاظل از ولي بودند نزدیك پیامبر به جسماني لحاظ از كفّار اگر چه كه، آن خالصه( 911

 قلبشان يآینه كه هاآن عقل روي و شده قساوت دچار هاآن قلب و بودند دور او از روحي

 . آورندنمي ایمان لذا و شده پوشیده است

 یا كه صورت این به است؛ عقل یا و سمع طریق دو از یکي به آدمي سعادت يوسیله

 به مواعظ، استماع طریق از كه این یا و دهدمي تشخیص را حق راه و كرده تعقّل خود

 ممستقی مسیر به بازگشت توفیق دیگر داد، دست از را راه دو هر فردي اگر. رسدمي حق

 .كندمي نفي ـ هاآن همه نه و ـ كفّار اكثر از را دو این فرقان، يسوره در. یافت نخواهد را

 سَبیالً أَضَلُّ هُمْ بَلْ کَالْأَنْعامِ إِالَّ هُمْ إِنْ يَعْقِلُون أَوْ يَسْمَعُونَ أَکْثَرَهُمْ أَنَّ تَحْسَبُ أَمْ

 فقط آنان! فهمند؟مى یا شنوندمى آنان بیشتر برىمى گمان آیا "(  11 ،29/ فرقان)

  ".گمراهترند بلکه چهارپایانند، چونهم

 از یك هیچ كه كنندمي اعتراف خود اندشده وارد دوزخ به قیامت در كه لجوج كفّار

 نَّاکُ ما نَعْقِلُ أَوْ نَسْمَعُ کُنَّا لَوْ قالُوا: را سماع راه نه و عقل راه نه اند،نپیموده را راه دو این

 تعقّل یا داشتیم شنوا گوش ما اگر: »گویندمى"(  41 ،17/ ملك) السَّعیر أَصْحابِ فی

 چهارپایان چونهم گمراهي لحاظ از گروه این "!نبودیم دوزخیان میان در كردیم،مى

 این رد هم حیوانات از قرآن تعبیر به بلکه كنندنمي درک ولي شنیده را صدا كه هستند

 گروه، این لیکن و كنندنمي اقدام خود ضرر به هرگز چهارپایان زیرا هستند ترگمراه زمینه

 نعی در و مندندبهره هدایت اسباب از اینان عالوه به دهند،مي ترجیح خود نفع بر را ضرر

 در كریم قرآن( 221 /49: 4147طباطبایي، . )اندمانده باقي خویش در گمراهي حال
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 كه رساندمي آیه این و است داده قرار تعقّل قدرت مقابل در را قلب كوري حج، يسوره

 تحقیق درک و تعقّل قدرت دادن دست از معناي به است قلب بر طبع همان كه قلب عُمْيِ

 . است

 هابِ يَسْمَعُونَ آذانٌ أَوْ بِها يَعْقِلُونَ قُلُوبٌ لَهُمْ فَتَکُونَ الْأَرْضِ فِی يَسیرُوا فَلَمْ أَ -

 آنان آیا"( 22،11/ حج) الصُّدُورِ فِی الَّتی الْقُلُوبُ تَعْمَى لکِنْ وَ الْأَبْصارُ تَعْمَى ال فَإِنَّها

 هاىوشگ یا كنند درک آن با را حقیقت كه باشند داشته هایىدل تا نکردند، سیر زمین در

 هبلک شود،نمى نابینا ظاهر هاىچشم كه چرا! بشنوند؟( را حق نداى) آن با كه شنوایى

  ".شودمى كور هاستسینه در كه هایىدل

 دقّت با ولي دهدمي ترجیح را اوّل معناي روایات، از برخي ظاهر هرچند این، بر عالوه

 اللَّهَ إِنَّ ": فرمایندصادق)ع( مي امام. است پذیرش مورد سوم معناي روایت، معناي در

 مَلَکاً هِبِ وَکَّلَ وَ قَلْبِهِ مَسَامِعَ فَتَحَ وَ بَیْضَاءَ نُکْتَةً قَلْبِهِ فِی نَکَتَ خَیْراً بِعَبْدٍ أَرَادَ إِذَا

 کَّلَوَ وَ قَلْبِهِ مَسَامِعَ سَدَّ وَ سَوْدَاءَ نُکْتَةً قَلْبِهِ فِی نَکَتَ سُوءاً بِعَبْدٍ أَرَادَ إِذَا وَ يُسَدِّدُهُ

 خدا، گاه هر" ( 244 / 19 :4111مجلسي،  ؛ 411 /4 :4912كلیني، ) "يُضِلُّهُ شَیْطَاناً بِهِ

 بر و بگشاید، را دلش هايگوش و اندازد سفیدي ينقطه دلش در خواهد، را ايبنده خیر

 سیاهي نقطه دلش در خواهد، را ايبنده بد گاه هر و دارد استوارش كه گمارد ايفرشته او

  ".كند گمراهش كه گمارد شیطاني او بر و ببندد را دلش هايگوش و افکند

 بِهِقَلْ فِی نَکَتَ خَیْراً بِعَبْدٍ أَرَادَ إِذَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ ": فرمایندمي ایشان چنینهم

 نْکُمْمِ أَيْدِيکُمْ فِی مَا عَلَی أَحْرَصَ يَکُونَ حَتَّی قَلْبُهُ وَ سَمْعُهُ لَهَا فَأَضَاءَ نُورٍ مِنْ نُکْتَةً

 هَذِهِ لَاتَ ثُمَّ قَلْبُهُ وَ سَمْعُهُ لَهَا فَأَظْلَمَ سَوْدَاءَ نُکْتَةً قَلْبِهِ فِی نَکَتَ سُوءاً بِعَبْدٍ أَرَادَ إِذَا وَ

 دْرَهُصَ يَجْعَلْ يُضِلَّهُ أَنْ يُرِدْ مَنْ وَ لِلْإِسْالمِ صَدْرَهُ يَشْرَحْ يَهْدِيَهُ أَنْ اللَّهُ يُرِدِ فَمَنْ الْآيَةَ

مجلسي،  ؛ 241/ 2: 4912كلیني، )"(429 ،1/ انعام) السَّماء فِی يَصَّعَّدُ کَأَنَّما حَرَجاً ضَیِّقاً

 درخشش بخواهد را كسي خوبي و خیر هرگاه جل، و عزّ خداوند"( 241 / 19: 4111

 حد آن تا سازدمي منوّر را او دل و گوش نور درخشش آن. افکندمي جانش نهاد در نوري

 خداوند كه گاه هر و. شودمي ترحریص مکتب حقایق دریافت به( مؤمنان) شما خود از كه

 سیاهي آن و كشدمي جانش نهاد در سیاهي ينکته بخواهد را كسي روزي تیره جل و عزّ

 امام سپس(. بگیرد فاصله مذهب، حقایق از تا) كشاندمي تاریکي به را او دل و گوش
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 خداوند كه را كسي هر: »كرد كه ترجمه آن چنین است تالوت را ایه سوره انعام صادق)ع(

 هر و سازدمي گشاده و باز ایمان امواج پذیرش براي را اشسینه باشد، او رهبري خواهان

 سازدمي فشرده و تنگ را اشسینه باشد او گمراهي و حیرت خواهان خداوند كه را كسي

  ".است آسمان به صعود حال در گویا كه

 فیقتو از كنایه را، روایت این در نوراني ينکته یا "نُورٍ مِنْ نُکْتَةً " مجلسي، علّامه    

 توفیق لبس از كنایه را سیاه نکته یا "سَوْدَاءَ نُکْتَةً " و است گرفته علم پذیرش یا حق قبول

 ( 241-244 همان/) .است دانسته علم كسب و حق قبول در فرد

 عَبْداً يَهْدِيَ أَنْ أَرَادَ إِذَا اللَّهَ إِنَّ وَ مَسَامِعَ وَ قَلْباً لَكَ إِنَّ ": اندصادق)ع( فرموده امام

 قَوْلُ وَهُ وَ أَبَداً يَصْلُحُ فَلَا قَلْبِهِ مَسَامِعَ خَتَمَ ذَلِكَ غَیْرَ بِهِ أَرَادَ إِذَا وَ قَلْبِهِ مَسَامِعَ فَتَحَ

 قلب تو براي"(  14/ 9: 4149 حویزى، عروسى) "أَقْفالُها قُلُوبٍ عَلى جَلَّ أَمْ وَ عَزَّ اللَّهِ

 هايگوش نماید، هدایت را اي بنده كند اراده كه هنگام آن خداوند و است هایيگوش و

 بندد،مي را او قلب هايگوش نماید اراده را آن غیر كه هنگام آن و كندمي باز را قلبش

: دفرمایمي كه كندمي صدق خداوند گفتار بر مطلب این و شودنمي اصالح هرگز او پس

 . دارد ترجیح سوم معناي این بنابر ".است شده نهاده قفل هایشاندل بر یا"

 وَ سَمْعَکُمْ اللَّهُ أَخَذَ إِنْ رَأَيْتُمْ أَ قُلْ كریمه يآیه شرح در نیز طباطبایي علّامه

 معتقد است پذیرد ومي را سوم معناي( 11 ،1/  انعام) قُلُوبِکُمْ عَلى خَتَمَ وَ أَبْصارَکُمْ

 معناى به نهادن، هادل بر مهر و است آن كردن كور و كر معناى به چشم و گوش گرفتن

 قلب تا نشود، داخل آن در خارج از چیزى دیگر كه طورى به است، دل يدریچه بستن

 مهر. دهد تشخیص واجب غیر و واجب و شر و خیر و افتد كار به و كند فکر آن مورد در

 مانه كه دارد كه خاصیتى از را قلب كلّى، به كهاین نه است، معنا این به نهادن هادل بر

 باید ىكس چنین وقت آن باشد، معنا این به اگر زیرا بیاندازد؛ است، تفکّر براى صالحیّت

 هاىدل با آنان هاىدل كه فرقى تنها بلکه نبودند، دیوانه كفّار كه آن حال و شود، دیوانه

 و دادندنمى گوش سبحان خداى يدرباره را حق كالم كفّار، كه بود این داشت، سایرین

 توانىم پس دیدند،نمى ندارد، شریك و است یگانه او اینکه بر كندمى داللت كه را آیاتى

 شود،نمى وارد آن در گوش و چشم واردات از چیزى كه است دلى هایشان،دل كه گفت

  (39/ 7: 4147طباطبایي، ) .دهند تشخیص را باطل و حق كه آن تا
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 لال و كور و كر را منافقان قرآن. كندمي تأیید را معنا همین نیز آیات از برخي سیاق

 كورانند و هاگنگ كران، هاآن "( 48 ،2/ بقره) يَرْجِعُونَ ال فَهُمْ عُمْیٌ بُکْمٌ صُمٌّ نامیده

 ارك چشم كه وحشتناكى هاىتاریکي در شده رها را آنان و "!گردندبازنمى( خطا راه از) لذا

 سلب از كنایه كه (47 همان،) يُبْصِرُونَ ال ظُلُماتٍ فی تَرَکَهُمْ. است دانسته كند،نمى

 .است حق از تبعیت و تشخیص در توفیق

خالصه سخن آنکه در اصطالح قرآن كریم، طبع و ختم بر سمع و قلب، مهر زدن بر 

: 4147است به طوري كه فرد دیگر حق را نشنود و تعقَل نکند )طباطبایي، گوش و دل 

(، افکار باطلي كه در ذهن اوست خارج نگردد و افکار صحیح در او نفوذ ننماید، 479/ 48

همان طور كه از عقل و گوش و چشمي كه گرفته شده است سودي برده نمي شود، كساني 

از آن چه كه در آن به قلب نیاز دارند از قلبشان نیز كه به چنین عقوبتي مبتال شده اند 

 (494/ 4: 4972توانند سود ببرند. )طبرسي، نمي

  الهی هدايت با قلب طبع تنافی عدم .4

 قلب بر ختم دچار را برخي خداوند چگونه كه شود مطرح سؤال این است ممکن

 جواب در ندارد؟ سازگاري حق حضرت بودن هادي با امر این كه صورتي در نمایدمي

 : گوییممي

 نحو به هبلک كند اختیار سلب تا نیست معصیت و كفر ادامه بر تامّه علّت طبع، و ختم 

 ایمان سوي به و بردارند خالف و كفر از دست كه است مشکل آنان براي یعني است اقتضا

( 499 ،1 /نساء) قَلِیالً إِلَّا يُؤْمِنُونَ فَال بِکُفْرِهِمْ عَلَیْها اللَّهُ طَبَعَ يآیه در استثنا و آیند

 حق راه كه) كمى يعدّه جز كه زده مهر هاآن هاىدل بر كفرشان، علّت به خداوند"

 امّهت علّت طبع، و ختم كه است این بر دلیل ".آورندنمى ایمان( ندارند، لجاج و پویندمى

 ( 273/ 4 :4978طیّب، ) .نبود استثنا قابل بود، ایمان مانع اگر كه چرا نیست، ایمان عدم بر

 عقل با درون از را هاانسان تمام خداوند. است الهي مجازات قلب، بر طبع این، بر عالوه

 اطلب سوي به فردي هرگاه. است كرده هدایت آسماني كتب و پیامبران ارسال با برون از و

 فراهم شبرای را توبه يزمینه بارها و دهدمي توبه توفیق او به یابد، عملي یا فکري گرایش

 را وا توفیق خداوند بعد به آن از ورزد، اصرار خالف مسیر پیمودن بر فرد اگر ولي سازدمي

 خود به لذا و است مجازات نوعي واقع در امر این و كندمي سلب حق، پذیرش و فهم در
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 يجنبه هرگز الهي اضالل و هدایت بنابراین،. گردد و ناشي از تخلفات اوستمي بر فرد

 د:فرمایخداوند متعال مي .است انسان خود صفات و اعمال مستقیم اثر بلکه ندارد جبري

/ انفال) مُعْرِضُون هُمْ وَ لَتَوَلَّوْا أَسْمَعَهُمْ لَوْ وَ لَأَسْمَعَهُمْ خَیْراً فیهِمْ اللَّهُ عَلِمَ لَوْ وَ -

 رساندمى هاآن گوش به( را حق حرف) دانست،مى هاآن در خیرى خداوند اگر و"(  29 ،8

 روگردان و كرده سرپیچى برساند، هاآن گوش به را حق اگر( دارند، كه حال این با) ولى

  ".شوندمى

 داشته آگاهي ندارد، وجود خیري هاآن در كه این از خویش علم با خداوند واقع در

حق  پذیرفتن و شنیدن به موفق را هاآن خداوند داشتند،مي خیري اگر قطعاً و است

 استفاده نعمت این از داشت،مي ارزاني هاآن به هم را شنوایي نعمت اگر لیکن، كردمي

 و(  12/ 3: 4147طباطبایي، ) كردندنمي عمل و نشنیده را حق دعوت باز و كردندنمي

 اهآن كه دانستهمي و بوده آگاه آن به خداوند كه رساندمي را ایشان گمراهي مطلب، این

 راداف اصالح امکان عدم به خدا علم از پس دل بر طبع بنابراین،. پذیرندنمي را حقیقت

 . شودمي محسوب مجازات عنوان به و گیردمي صورت

 زادَهُمْ اهْتَدَوْا الَّذينَ وَ أَهْواءَهُمْ اتَّبَعُوا وَ قُلُوبِهِمْ عَلی الَّلهُ طَبَعَ الَّذينَ أُولئِكَ

 خداوند كه هستند كسانى( منافقان) هاآن"( 41-47 ،17/ محمّد) تَقْواهُمْ آتاهُمْ وَ هُديً

* (فهمندنمى چیزى رو این از) اندكرده پیروى نفسشان هواى از و نهاده مُهر هایشانلد بر

 آنان به تقوا روح و افزایدمى هدایتشان بر خداوند اند،یافته هدایت كه كسانى

 داده قرار كساني مقابل در را متّقي و یافته هدایت گروه آیه این در خداوند"!بخشدمى

 . اندشده قلب بر طبع مجازات گرفتار كه است

 زشتشان كارهاي يهمه كه است شدید قدري به برخي قلب قساوت و فکري انحراف

 و ظلم به ادامه دادنشان و حق برابر در هاآن لجاجت و اصرار. بینندمي خوب واقعاً را

 عموالم قرآن لذا بیفتد، هاآن تشخیص حس بر اىپرده كه شودمى سبب كفر، و بیدادگرى

 : داندمي خالفي و نادرست عقیده یا عمل به مستند را قلب بر طبع

 مهر كفرشان، يواسطه به خداوند"( 499 ،1/ نساء) بِکُفْرِهِمْ عَلَیْها اللَّهُ طَبَعَ بَلْ  -

 ! "نهاده هاشاندل بر

 خداوند گونهاین"(   99 ،11/ غافر) جَبَّار مُتَکَبِّرٍ قَلْبِ کُلِّ عَلی اللَّهُ يَطْبَعُ کَذلِكَ -

 ! "ستمکار متکبر قلب هر بر نهدمى مهر



 طبع قرآن از دیدگاه قرآن و روایات 497

 

 وَ قَلْبِهِ وَ سَمْعِهِ عَلی خَتَمَ وَ عِلْمٍ عَلی اللَّهُ أَضَلَّهُ وَ هَواهُ إِلهَهُ اتَّخَذَ مَنِ أَفَرَأَيْتَ -

 نفس هواى كه را كسى كردى مشاهده آیا "( 29 ،19/ جاثیه) غِشاوَةً بَصَرِهِ عَلی جَعَلَ

 بر پرده و نهاده قلبش و گوش بر مهر خدا و شده گمراه لذا و داده؟ قرار خود خداى را

 . "است افکنده چشمش

 عللى معلول آدمى در شناخت ابزار افتادن كار از و تشخیص حسّ سلب آیات، این در

 و لجاجت سركش، و در یك كالم هاىهوس پیروى ستم، تکبّر، كفر، است، شده شمرده

 .است انسان خود اعمال بازتاب و العمل عکس حالت این واقع حق. در برابر در سرسختى

 نسا آن با تدریجاً دهد ادامه غلطى و خالف كار به انسان اگر كه است طبیعى امر یك این

 به مبدّل سپس شود،مى "عادت" یك بعداً است، "حالت" یك نخست گیرد،مى

 كه رسدمى جایى به كارش گاه شود،مى انسان جان بافت جزء و گرددمى "ملکه"یك

 انتخاب را راه این آگاهانه خودش چون امّا نیست، ممکن از مسیر خالف براي او بازگشت

 ىكس همانند درست آید، الزم جبر كهآن بى باشدمى آن عواقب تمام مسئول است كرده

 نودنش و نبیند را چیزى تا كندمى كر و كور را خود گوش و چشم اىوسیله با آگاهانه كه

 این خداوند كه است آن خاطر به است شده داده نسبت خدا به هااین بینیممى اگر و

 در لذا و( 81-89/ 4 :4971شیرازي،  مکارم) است نهاده اعمال گونهاین در را خاصیت

 دست از و عقل فساد و( قلب بر طبع) باطن كري و كوري معصومین، كلمات از برخي

 . است شده داده اسناد نفس هواي از تبعیت به درک، قدرت دادن

 تمیمى)".أَضَلَّه وَ أَذَلَّهُ وَ أَصَمَّهُ وَ أَعْمَاهُ هَوَاهُ اتَّبَعَ مَنِ ": فرمایندامام علي)ع( مي

 و كر و كور را او كند پیروى را خود دل هواي و خواهش كس هر"( 19: 4911آمدى، 

 خواهش خالف بر كه است حقّي دیدن از گردانیدن كور مراد ".كند گمراه و گرداند خوار

 . باشد او نفس

 باطل هاىخواهش"( 11: 4911آمدي،  تمیمي) ".الْهَوَي الْعَقْلِ فَسَادِ سَبَبُ" -

  ".است درک قوه و عقل فساد سبب نفس،

  ".است عقل آفت نفس هواي"( همان آمدي، تمیمي) ".الْهَوَي الْعَقْلِ آفَةُ" -

 رضا )ع( حضرت از محمود ابى بن ابراهیم. راستاست این در نیز رضا)ع( امام حدیث

 هاىتاریکي در و"(  47 ،2/ بقره) يُبْصِرُونَ ال ظُلُماتٍ فِی وَتَرَکَهُمْ يآیه معناي مورد در
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: فرمودند حضرت. كرد سؤال ".سازدمى رها را هاآن كند،نمى كار چشم كه وحشتناكى

 خویش كمك و لطف دارند،برنمى دست ضاللت و كفر از هاآن كه داندمى خداوند وقتى

 بخواهند كارى هر كه كندمى رها خودشان حال به را هاآن و داردمى دریغ هاآن از را

 (  44 / 9: 4111مجلسي، . )دهند انجام

 عَلی وَ قُلُوبِهِمْ عَلی اللَّهُ خَتَمَ: كردم سؤال آیه این يبارهدر حضرت از: گوید راوى

 حضرت".است نهاده مهر آنان هاىگوش و هادل بر خداوند"(  7 ،2/ بقره) سَمْعِهِمْ

 تم،خ از منظور ".کُفْرِهِمْ عَلَی عُقُوبَةً الْکُفَّارِ قُلُوبِ عَلَى الطَّبْعُ هُوَ الْخَتْمُ": فرمودند

 طورهمان است، شده نهاده كفرشان جزاى عنوان به كفّار دل بر كه است مهرى( زدن مهر)

( 499 ،1/ نساء) قَلیالً إِالَّ يُؤْمِنُونَ فَال بِکُفْرِهِمْ عَلَیْها اللَّهُ طَبَعَ بَلْ: فرمایدمى خداوند كه

 در و است نهاده مهر هاآن دل بر -كفرشان جزاى به -خداوند"(  44/ 9 :4111مجلسي، )

  ".آورد نخواهند ایمان بقیّه اندكى، جز نتیجه
 

 عوامل طبع قلب: .6

درک انسان  يهقوّ تشخیص و آثار بدي روي حسّ ناشایست و انواع گناهان هايكردار

هر اندازه شخص در این راه فراتر  ،گیرداز او مي سالمت فکر را گذارد و به تدریجمي

و سرانجام كارش به جایي پوشاند را مي چشم و گوش او ،دل تريضخیم هايپرده،رود

گرفته شود. برخي از مهمترین عواملي كه در از او  بزرگ ابزار شناخت نعمت رسد كهمي

، سبب سلب قدرت تشخیص و مهر خوردن بر دل شمرده شده است عبارت قرآن و روایات

 است از:

 . تبعیت از هواي نفس6-1

، ي هدایت انسانها براي ادامهي آندر انسان امیال گوناگوني وجود دارد كه همه 

كند و از حالت ابزاري تحت ضروري هستند ولي گاهي این امیال از حدّ خود تجاوز مي

گیرند و این همان چیزي شوند و زمام اختیار انسان را به دست ميفرمان عقل خارج مي

تابعان هواي نفس، معبود خود را آرزوي »كنند.پرستي یاد مياست كه از آن به عنوان هوا

 اند و در، تابع هوي و آرزوي نفس خود شدهاند یعني در انتخاب معبود خویشخود گرفته

( 422/ 1: 4979شریف الهیجي، « )كنند.این امر توجّهي به عقل و مقتضاي عقل نمي
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فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ أَ  خداوند آنان را به طبع بر قلب مجازات مي كند:

 (29، 19جاثیه/) بَصَرِهِ غِشاوَةً سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلی عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلی اللَّهُ عَلی
آیا دیدى كسى را كه معبود خود را هواى نفس خویش قرار داده و خداوند او را با آگاهى  "

)بر اینکه شایسته هدایت نیست( گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مُهر زده و بر چشمش 
 "اى افکنده است؟! پرده

ز تر ااهپایاني بدون قدرت درک و یا گمر، تابعان از هواي نفس را به چهارخداوند متعال

أَ رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَ فَأَنْتَ تَکُونُ عَلَیْهِ وَکیالً أَمْ تَحْسَبُ  .آنان تشبیه كرده است

، 29فرقان/أَنَّ أَکْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِالَّ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبیالً  )

توانى كسى را كه هواى نفسش را معبود خود برگزیده است؟! آیا تو مى آیا دیدى " (11-19
ا شنوند یبرى بیشتر آنان مىاو را هدایت كنى )یا به دفاع از او برخیزى(؟!آیا گمان مى

  "فهمند؟! آنان فقط همچون چهارپایانند، بلکه گمراهترند!مى
قدرت درک حقایق و حسّ شود كه پیروي از هواي نفس، از سیاق این آیه استفاده مي

افکند. بنابراین پیروي از هواهاي نفساني، تشخیص را از انسان گرفته و پرده بر قلب او مي

ي آن هم منافقاني ( نمونه291/ 48 :4147طباطبایي، سبب طبع بر قلب و عقل است. )

 ازكه دادند ولي به دلیل آنبودند كه نزد رسول خدا )ص( آمده و به سخنان او گوش مي

كردند و خداوند بر ، سخنان حضرت را درک نميهواي نفس خویش تبعیت كرده بودند

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَیْكَ حَتَّی إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِکَ قالُوا ها مهر زده بود. هاي آندل

 واءَهُمقُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْ هُ عَلىلِلَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ما ذا قالَ آنِفاً أُولئِكَ الَّذينَ طَبَعَ اللَّ

دهند، امّا هنگامى كه از نزد تو گروهى از آنان به سخنانت گوش فرامى "(41، 17محمّد/ )
ویند: گشوند به كسانى كه علم و دانش به آنان بخشیده شده )از روى استهزا( مىخارج مى

هایشان مُهر نهاده و ه خداوند بر دلها كسانى هستند كآن« این مرد( االن چه گفت؟!»)
 "فهمند.(اند )از این رو چیزى نمىاز هواى نفسشان پیروى كرده

ولي در مقابل قلبي كه به آن مهر نخورده باشد و بر طهارت فطري خود باقي مانده 

  (291/ 48: 4147طباطبایي، كند. )باشد به راحتي معارف دیني و حقایق الهي را درک مي

، مذموم شناخته شده و آن را عامل طبع در احادیث معصومین نیز پرستش هواي نفس

اند: بر قلب و عدم قدرت تشخیص حق از باطل معرفي شده است.پیامبر )ص( فرموده
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/ 4982؛ پاینده،  798/ 4971)خرّمشاهي، "إياکُم وَ الهَوي، فَإنَّ الهَوي يُصِمُّ وَ يُعْمى"

 "كند.، انسان را كور و كر مىكه هوساز هوس بپرهیزید  "( 999

آمدي:  )تمیمي "اِنْ أَطَعْتَ هَوَاکَ أَصَمَّكَ وَأَعْمَاک "فرمایند:حضرت على)ع( نیز مي

كور و كر بودن در "كند.اگر از هواى نفست اطاعت نمایى كور و كرت مي"( 917/ 4911

 این روایت كنایه از طبع بر قلب است. 

، نفس به سمت گناهان كشیده مي شود. آلودگي به گناه انسان با پیروي از هواي

سازد و مانع از آن است كه انسان تسلیم حق شود؛ ي دل انسان را تیره و تار ميآینه

بدترین اثر گناه، تاریك ساختن دل و از میان بردن نور علم و قدرت تشخیص است.گناه، 

حجابي است كه از طرفي مانع  گیرد و در واقعهم چون غباري بر روي آینه دل قرار مي

ع و إِنَّ اللَّهَ سامِو مَ قلباً كَإِنَّ لَ":اندامام جعفر صادق)ع( فرموده .شودشناخت فرد مي

مَسَامِعَ قَلْبِهِ  مَتَذلك خَ یرَفَتَحَ مَسَامِعَ قَلْبِهِ وَ إِذَا أَرَادَ به غَ داًبْعَ ىَدِهْإِذَا أَرَادَ أن يَ

 211/ 4: 4974)برقي،  قُلُوبٍ أَقْفالُها یعَل أَمْ لّجَ وَ اهلل عزَّ و قولُهُ وَ أبداً حُلُال يصْفَ

براي تو قلب و "( 2119/ 9: 4919شهري، ؛ محمدي ري211-219/ 9: 4111؛ مجلسي، 
هاي هایي است و خداوند آن هنگام كه اراده كند بنده اي را هدایت نماید، گوشگوش

بندد، هاي قلب او را ميكه غیر آن را اراده نماید گوشكند و آن هنگام قلبش را باز مي
یا "د:فرمایكند كه ميشود و این مطلب بر گفتار خداوند صدق ميپس او هرگز اصالح نمي

 ".هایشان قفل نهاده شده استبر دل

 . کفر6-2

در میان گناهاني كه انسان مرتکب مي شود، كفر به عنوان گناهي بزرگتر در ایجاد 

 دل مؤثر است.طبع بر 

 سَمْعِهِمْ وَ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى خَتَمَ اللَّهُ عَلى فرماید:خداوند در مورد كفّار مي

ى آنان مهر هاو گوش هاخدا بر دل "( 7، 2 )بقره/ أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ ْ عَذابٌ عَظِیم

 ". هاستاى افکنده شده و عذاب بزرگى در انتظار آنیشان پردههانهاده و بر چشم

هاي كفّار است ختم همان طبع بر دل»فرماید: ي شریفه ميامام رضا )ع( ذیل این آیه 

 :، همان طوركه خداوند فرموده استاندكه به سبب كفرشان به چنین عقوبتي گرفتار شده

علّت ه خداوند ب"( 499، 1)نساء/  مْ فَال يُؤْمِنُونَ إِالَّ قَلیالًبَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَیْها بِکُفْرِهِ
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پویند و لجاج ندارند، كمى )كه راه حق مى يهها مهر زده كه جز عدّاى آنهكفرشان، بر دل

 (429/ 4: 4978صدوق، )"آورند.( ایمان نمى

الم اسشود، كفر در صورت روشن شدن حقانیت مراد از كفري كه سبب طبع قلب مي

ها است امّا اگر صفت تسلیم در وجود افراد باشد ولي به دالیلي حقانیت اسالم براي آن

ها تقصیر هستند و خداوند هرگز كساني را كه حجّت بر آنها بيپوشیده مانده است، آن

 وَ ما کُنَّا مُعَذِّبینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوالًفرماید: كند، چنانکه ميتمام نشده، عذاب نمي

كه پیامبرى مبعوث و ما هرگز )قومى را( مجازات نخواهیم كرد، مگر آن"( 49، 47اسراء/ )

آیند این چنین اشخاصي كافر به حساب نمي "كرده باشیم )تا وظایفشان را بیان كند.(

ها عناد نورزیده و در مقام پوشیدن حقیقت نیستند، لیکن به عنوان مسلمان فطري زیرا آن

 یرا در مقابل حقیقت، تسلیم هستند.شوند زمحسوب مي

 . تکبّر6-3 

 ي درست و شناختنهاي نفساني كه انسان را از اندیشهیکي از عوامل رواني و گرایش

شود كه انسان در برابر دستورات الهي سركش دارد، تکبّر است و سبب ميراه سالم باز مي

عظیم خود نسبت به مجادله شده و از بندگي خداوند دور شود.خداوند، پس از ذكر خشم 

آياتِ اللَّهِ بِغَیْرِ  الَّذينَ يُجادِلُونَ فی فرماید:كنندگان بدون دلیل در راه حق، مي

کُلِّ  یيَطْبَعُ اللَّهُ عَل سُلْطانٍ أَتاهُمْ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ الَّذينَ آمَنُوا کَذلِك

آنکه دلیلى برایشان ها كه در آیات خدا بىهمان"(  99، 11ر/ )غاف قَلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ
خیزند )این كارشان( خشم عظیمى نزد خداوند و نزد آنان كه آمده باشد به مجادله برمى

 ".نهدخداوند بر دل هر متکبّر جبّارى مُهر مى آورداین گونهاند به بار مىایمان آورده

ن زند و ایها سر باز ميتکبّر كرده و از قبول آنانسان متکبّر، در مقابل فرامین الهي 

اندازد و قدرت اي ظلماني بر فکر انسان ميها و عنادها در برابر حق، پردهگونه لجاجت

گیرد تا آن جا كه قلب انسان هم چون ظرف در بسته، مهر تشخیص حق را از انسان مي

 (33/ 21: 4971شود. )مکارم شیرازي، مي

 نامطلوب . عشق و محبّت6-4

هنگامي كه عالقه به شخص یا چیزي به اوج شدّت برسد، به طوري كه وجود انسان  

 فرمایند:شود. امام على)ع( ميرا مسخّر كند و حاكم مطلق وجود او گردد، عشق نامیده مي
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مَعُ حِیحَةٍ وَ يَسْمَنْ عَشِقَ شَیْئاً أَعْشَی بَصَرَهُ وَ أَمْرَضَ قَلْبَهُ فَهُوَ يَنْظُرُ بِعَیْنٍ غَیْرِ صَ"

بِأُذُنٍ غَیْرِ سَمِیعَةٍ قَدْ خَرَقَتِ الشَّهَوَاتُ عَقْلَهُ وَ أَمَاتَتِ الدُّنْیَا قَلْبَهُ وَ وَلِهَتْ عَلَیْهَا 

لَتْ بَءٌ مِنْهَا حَیْثُمَا زَالَتْ زَالَ إِلَیْهَا وَ حَیْثُمَا أَقْنَفْسُهُ فَهُوَ عَبْدٌ لَهَا وَ لِمَنْ فِی يَدَيْهِ شَیْ

( 411/ 4141)سیّد رضي،  "أَقْبَلَ عَلَیْهَا لَا يَنْزَجِرُ مِنَ اللَّهِ بِزَاجِرٍ وَ لَا يَتَّعِظُ مِنْهُ بِوَاعِظٍ

كسى كه عاشق چیزى شود، چشم خود را كور و قلب خود را بیمار كرده است. عاشق  "
دازد، انرا از كار مىشنود، شهوات عقل او بیند و با گوشى ناشنوا مىبا چشمى نادرست مى
شود. عاشق دنیا، چون و چراى آن مىكشد، و نفس او خواستار بىو دنیا قلب او را مى

، دنیا به هر طرف رود شودي كسانى كه چیزى از دنیا در دست دارند مىي آن و بندهبنده
اى ندهكند، هیچ بازدارجا رو مىرود، و به هر جا رو كند به آناو نیز به همان طرف مى

 "خدایى او را از بدى باز نتواند داشت، و از هیچ اندرزگویى اندرز نتواند گرفت.

یکي از مصداق هاي عشق و محبت نامطلوب، حبّ دنیا است كه به معناي دوست 

داشتن لذایذ مادي نظیر مال، مركب، زن، فرزند و... و همچنین لذایذ غیرمادّي از قبیل 

ساز آید كه خود زمینهو از جمله امراض روحي به حساب مي امارت، ریاست، مقام و... است

هاي روحي دیگر است. بدیهي است این محبّت و عالقه مفرط به معناي وابسته بیماري

)ع( در بیان مذموم بودن على بودن و رضایت دادن به امور مادي دنیوي است. حضرت 

 :فرمایندقلب، ميحبّ افراطي به دنیا و ارتباط آن با كوري دل و طبع بر 

تمیمي آمدي، ) "الْقَلْبَ عَنْ سَمَاعِ الْحِکْمَةوَ يُصِمُ حُبُّ الدُّنْیَا يُفْسِدُ الْعَقْلَ" -

عقل را فاسد میکند و گوش دل را از شنیدن مطالب حکیمانه  ،محبّت دنیا"( 19/ 4911
 "د.سازناشنوا مي

سَمَاعِ الْحِکْمَةِ وَ عَمِیَتِ الْقُلُوبُ عَنْ نُورِ لِحُبِّ الدُّنْیَا صَمَّتِ الْأَسْمَاعُ عَنْ " -

ها از شنیدن حکمت كر و به سبب دوستى دنیا گوش"( تمیمي آمدي/ همان) "الْبَصِیرَة
  "شود.ها از دیدن نور بصیرت كور مىچشم

 . شهوت جنسی6-4

از موجبات هالكت انسان است.  ،ي عقل كنترل نشوداگر شهوت جنسي به وسیله 

كند كه پس از آن كه فرشتگان بر لوط قرآن كریم از قوم لوط و شهوتراني آنان یاد مي

وَجاءَ أَهْلُ الْمَدينَةِ  وارد شدند، شادمان با نیّت سوء خویش به سمت خانه لوط رفتند.
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اینان در مستي خود كه همان غفلت از خدا و فرورفتگي در  (17، 49)حجر/  يَسْتَبْشِرُونَ

( به همین 481/ 42: 4147شهوات و فحشاء و منکر است، سرگردان بودند. )طباطبایي، 

كرد. هایشان از بین رفته و متحیّر شدند و بالتّبع پند و نصیحت در آنان اثر نميسبب عقل

( 72، 49)حجر/  سَکْرَتِهِمْ يَعْمَهُون لَفی إِنَّهُمْلَعَمْرُکَ  (447/ 9: 4149)فیض كاشاني، 

ها در مستى خود سرگردانند )عقل و شعور خود را از دست به جان تو سوگند، این "
 "(!.اندداده

 و كندعقل و هوش انسان را محو مى (سَکْرَتِهِمْمستي ) شود كهاز این آیه استفاده مي

إِذَا أَبْصَرَتِ الْعَیْنُ "اند: . حضرت علي )ع( در این باره فرمودهدارداو را از شناخت باز مى

هرگاه چشم به منظره  "  (919/ 4911، آمديتمیمي )"الشَّهْوَةَ عَمِیَ الْقَلْبُ عَنِ الْعَاقِبَة
 "گردد.، كور ميشهوت انگیز بیفتد، دل نسبت به عاقبت و سرانجام آن

 . قطع رحم6-6 

با اقوام پیوندهاى اجتماعى و  خویشاوندى، دوستى قطع روابط مراد از قطع رحم، 

قطع رحم نیز یکي از عواملي محسوب شده كه لعنت خداوند و كري وكوري افراد  .است

إِذَا  ":را به دنبال دارد. رسول خدا )ص( در تفسیر آیه شریفه سوره محمد)ص( فرمود

 فَتِ الْأَلْسُنُ وَ اخْتَلَفَتِ الْقُلُوبُ وَ تَقَاطَعَتِ الْأَرْحَامُظَهَرَ الْعِلْمُ وَ احْتُرِزَ الْعَمَلُ وَ ائْتَلَ

 " (212/ 4111)صدوق،  "(2، 17)محمّد/ أَبْصارَهُم يلَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْم هُنَالِكَ
ها ائتالف پیدا كند و قلوب اختالف آن هنگام كه علم ظاهر شود و عمل دور شود و زبان

ها كسانى هستند آن"فرماید: جاست كه خدا ميكند و قطع ارحام صورت گیرد آنپیدا 
یشان را كور هایشان را كر و چشمهاگوش ،كه خداوند از رحمت خویش دورشان ساخته

 "كرده است!

 . ترک نماز جمعه6-7

نماز جمعه در میان عبادات اسالمي، داراي برجستگي خاصّي است و از نمازهایي است 

تواند به تنهایي آن را اقامه كند. باید به صورت گروهي برگزار گردد و انسان نميكه 

هاي متعدّدي از پیشوایان معصوم در مذمت از ترک نماز جمعه، وارد شده است و عبارت

ها تصریح شده كه طبع بر دل از جمله عواقبي است كه انسان در اثر سهل انگاري در آن

 .شودن گرفتار مينسبت به این امر خطیر، بدا
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 یاللَّهُ عَلَ مَنْ تَرَکَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ طَبَع" اند:امام صادق )ع( فرموده 

هر كس نماز جمعه را سه بار بدون دلیل، ترک  "(  914 /7: 4113)حرّعاملي،  "قَلْبِهِ
 "كند خداوند بر دلش مهر زده است.

مَنْ تَرَکَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَعَمِّداً  " فرمایند:دیگري ميو هم چنین، ایشان در حدیث 

هر كس سه جمعه از  "( 912)همان/  "قَلْبِهِ بِخَاتَمِ النِّفَاقِ یمِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَ
  "زند.روي عمد، بدون دلیل، نماز جمعه را ترک كند، خداوند بر دلش مهر نفاق مي

 

   گیرينتیجه

 ركزم و انسان رفتار و اعضا يكننده كنترل و وجودي يفرمانده قلب یا روح انسان،     

 خالف بر اعمالي انجام علّت به زمان مرور به است ممکن ولي. اوست رشد و هدایت

 كه شود عارض آن بر طبع چونهم حالتي فرد، سوي از اخالق با منافي و الهي دستورات

 صفات و اعمال اثر در كه شودمي محسوب الهي مجازات و است اكتسابي بیماري نوع یك

 كردارهاي. ندارد متعال خداوند سوي از جبري يجنبه هرگز و آیدمي پدید انسان خود

 ذاردگمي انسان درک يقوّه و تشخیص حسّ بر سوئي آثار گناهان، انجام انواع و ناشایست

 هايپرده ،رود فراتر راه این در شخص اندازه هر ،گیردمي او از را فکر سالمت تدریج به و

 كه رسدمي جایي به كارش سرانجام و پوشاندمي را او گوش و چشم ،دل تري،ضخیم

قرآن این . دهدمي دست از را تعقّل قدرت و شود گرفته او از شناخت ابزار بزرگ نعمت

 حالت را طبع بر قلب یا ختم بر آن نامیده است.
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 ش.4982تهران، دنیاي دانش، چاپ چهارم، ، نهج الفصاحهپاینده، ابوالقاسم،  .1
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