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 قرآندر نگاه  سنگدلیشیوه های اجتناب از 

 آزادیقدرت ی، کلم له یدا  دکتر

 

 گرایش علوم قرآن و حدیث،  خرم آباد دانشگاه آزاد اسالمیدانشجوی دکتری 

 

آنچه در این تحقیق هدف اساسی است تبیین موانع سختی دل و قلب از نگاه  :چکیده 

قرآن کریم می باشد. به همین منظور محقّق تالش کرده  موانعی که می تواند این قساوت 

ای مشخص دارد به گونهمی هول انگیز آن مصون و سختی دل را مانع گردد و ما را از آثار 

د تا از ورود آن به اندرون و دل و از دست دادن حس رأفت و کنو صحیح به ما معرفی می

رقت دل جلوگیری کنیم و حس عشق و نوع دوستی و لطیف بودن و رقّتی را که خداوند 

پُر واضح است که همه اهداف آمده، در ذیل آیات  در قلب ما به ودیعه نهاده از دست ندهیم.

بررسی  ای موردتحلیلی و فن کتابخانه -یگیری از احادیث به روش توصیفوحیانی و با بهره

گیرد. این موانع همچون سدی محکم مَسَد ّ ورود هر آنچه قلب را از رقّت خدادادی قرار می

خویش خرج کند و آدمی را تبدیل به موجودی بی احساس و نامهربان کند، می شود. که 

 ست. در حقیقت قرآن با برشمردن آنها نوعی پیشگیری را به عمل آورده ا

 قلب، قست، اشدد و غلیظ    :کلیدی واژگان

 

 

 مقدمه 

ن قرآن کریم ایقساوت قلب که از آن تعبیر به سختی دل می کنیم یکی از حاالت نفسانی مذموم است که در طول زمان       

کالم اعجاز آوری که هدفی جز تکامل بشر و بازدارندگی انسان از سقوط در ورطه مسیرهای غیرالهی ندارد و تمامی نیازهای بشر 

شود و موانعی که می تواند این دهد از نظر دور نداشته، از این مهم غافل نمیو آنچه او را در طی این مسیر)الهی( یاری می

کند تا ای مشخص و صحیح به ما معرفی میل را مانع گردد و ما را از آثار هول انگیز آن مصون دارد به گونهقساوت و سختی د

از ورود آن به اندرون و دل و از دست دادن حس رأفت و رقت دل جلوگیری کنیم و حس عشق و نوع دوستی و لطیف بودن و 

بدیهی است که این موانع خود قادر به پیشگیری و ممانعت ورود دهیم. رقّتی را که خداوند در قلب ما به ودیعه نهاده از دست ن

سرسختی دل حتی قبل از ابتال به آن نیز می تواند باشد. نگاه دقیق تر به این موانع ما را بیشتر با کاربرد آنها از لسان کالم 

بطور اعم آن را احاطه کند، موجودیتی است  تواندباشد و حتی میخداوند آشنا می کند. آنچه که بیشتر در این موانع مشهود می

که هر یک بطور خدادی و فطری از سوی قدرت الیزال الهی برای مواجه شدن با قساوت قلب در وجود انسان به ودیعه نهاده 

مه هشده است چرا که هیچ قساوتی در ظهور و بروز خود بالنفسه نمی تواند موجودیت یابد و تاب ایستادگی در برابر سرمنشاء 
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ها را نخواهد داشت. بلکه با روی گردانی انسان از این مواهب الهی است که قساوت و سختی دل ظهور و بروز می یابد و هست

انسان را از انسانیّت خارج می کند. بنابر این، طبیعی است که توجه به این موانع که خود نوعی رویکرد به قدرت الیزال الهی 

که کتاب الهی و اعجاز بله با قساوت  در وجه بروز آن و یا حتی قبل از ظهور آن  موانعی است است. مؤثرترین راه برای مقا

خداوندی به آن اشاره دارد و در حقیقت این تحقیق پاسخی است بر این پرسش که موانع قساوت دل و سختی دل از نظر خداوند 

             کدامند؟

                                                                                                          مبحث اول: تضرّع و خضوع  

و نازکی دل از نشانه های رأفت الهی است که موهبتی از سوی او تلقی می گردد ونصیب دلهایی می گردد که   رقّت قلب        

یز و اجتناب از سختی دل و آلوده نشدن به آن پیش بینی هایی وجود دارد که قرآن مبتلی به قساوت قلب نشده اند. برای پره

این کتاب جهان شمول و مدقق در همه ابعاد بشری از آن دریغ نکرده است و با بیان تضرّع و استغاثه به منظور ایجاب رقت قلب 

 که هنگامى چرا»، است وره مبارکه انعام فرمودهس 33و هشدار به اینکه دوری ازآنها در پی آورنده قساوت قلب است، در آیه 

همانگونه که آمده مواجه با  2*«کرد ...  پیدا قساوت آنها دلهاى بلکه! نشدند؟ تسلیم( و نکردند خضوع) رسید، آنان به ما مجازات

عُوا( تَضَرَّعذاب الهی که می تواند بارزترین نشانه و روشن ترین وجه در مواجه با وعده های الهی باشد نیز باعث خضوع و خشوع  )

اهل انکار نشد چرا که قساوت قلب مانعی محکم در برابرش محسوب می شود. اشاره خداوند به عدم خضوع با وجود دلهای قسی 

تَضَرَّعُوا( در دلهای رئوف و غیر سخت است که خود مانعی برای قساوت بشمار می رود از این رو دیدن معنای نشانگر بودن آن )

 تَضَرَّعُوا( برای درک بهتر مانع بودن آن، امری الزم به نظر می آید. )لغوی

معنی مطلق تذلّل و خواری آمده است. امّا  در .(281ص ،3ج ش،2332قرشی، )تَضَرَّعُوا( از )ضرع( است که از نظر قرشی)

داللت بر نرمی در شیء می کند ...  همان »مصطفوی با طرح دو نکته در بیان معنی خضوع معنای بهتری بدان بخشده است؛ 

نخست  1**..(18ص ،3ج ش،2331مصطفوی،  )«ابراز ذلت است  همراه با طلب حاجتی  یا حاجت گذشته در رفع بال یا استغفار

اشاره به نرمی در عین ذلّت و بندگی در دل این واژه و سپس اشاره به کاربرد آن در رفع بال و بخشش گناهان است که به آن 

 این از رازی» معنی دلنشین تر و مدبّرانه تری بخشیده است. طبرسی آمدن این جمله را نشانگر عدم تضر،ع آنان ذکر کرده است

  .(88،ص8ش،ج2331، )طبرسی.  «اندنکرده رعتض آنها که آیدمى بر جمله

همانطور که علّامه نیز از نگاه صرفی با ورود کلمه )لوال( نیز معتقد است برای نفی تضرع و استغاثه در مورد منکران بکار رفته 

طباطبایی،  )«کندمى نفى افاده مقام این در حال هر به نفى، براى چه و باشد کردن وادار براى چه اینجا در لوال (») است

. در واقع این آیه نوعی انذار غیر مستقیم برای ماست. به تعبیری خداوند با بیان حال قومی، ما را نسبت .(213ص ،3جش،2383

به حال آن قوم هشدار می دهد، هر چند راه دور شدن از گرفتاری قساوت دل آنان را مستقیماً بیان ندارد. این قساوت قلب را 

ا مفید، در اثر عدم انعطاف ناپذیری و نرمش روح، ناشی از عدم تضرع در مکارم و همکارانش در تفسیر خود به نحوی موجز امّ

 .(133ص ،1جش،2333مکارم شیرازی،  )«بود شده ناپذیرانعطاف آنها روح و سخت و تیره آنها قلبهاى»برابر پروردگار می دانند؛ 

را از دست دهد، به جسمی جِماد گونه و  چرا که دل اگر در کوره استغاثه و البه پروردگار نرم نگردد و خضوع و خشوع خود

                                                           

 ... « فَلَوْ ال إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا وَ لكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ »*

 «مغفرة و بليّة رفع من كانت، حاجة أىّ الحاجة طلب مع التذلّل هو: المادّة هذه في الواحد األصل ... أنّ .ءالشي في لين على يدلّ صحيح أصل**



223-231، ص 2331،  خرداد 3، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره   
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir 

 

787 
 

سخت مبدل خواهد شد.که خاصیّت خود را از دست خواهد داد و استغاثه و تضرّع در درگاه الهی است که مانع سخت گردیدن 

گردن نهادن و رها کردن سرکشی و آمده آن از ذلیل شدن و خاشع »دل آدمی می شود. امام فخر رازی با بیان معنی تضرّع 

افتادگی و اطاعت و خشوع نهفته در تضرع را خاصیّت و صفت آن می داند  . (133ص ،21جق،2311الدّین رازی، فخر )«نگردید

که به نرمی دل و مانعی برای قساوت قلب محسوب می شود. در حقیقت همین افتادگی و خشوع است که مانع خود وبزرگ 

نع زیاد دیدن حسنات فرد توسط خودش می شود و از سخت شدن دل بینی و عدم تمرّد یاد شده در ذیل همین آیه شده و ما

او جلو گیری می کند .حضرت امیر )ع( در خطبه معروف خود)اشباح( این مورد را راجع به فرشتگان گوشزد کرده و دلیل نرمی 

 ضرعت در نقصان سبب احدیت، ذات به رغبتشان و شوق»دل آنان را عدم خود بزرگ بینی بخاطر تضرع و خشوعشان آورده است؛ 

 یاربس را خود عبادات که نشده آن سبب خودپسندى. نگشوده گردنهاشان از خشوع ریسمان منزلتشان قرب و نشده زاریشان و

سید رضی،  )«آورند حساب به بزرگ را خود حسنات که نگردیده آن موجب خداوندى، درگاه به زارى و خضوع فراوانى و شمارند

در حقیقت خشوع خداوند سهمی را برای بزرگ شدن خود و در نهایت قساوت قلبشان باقی  .(233،ص31ترجمه آیتی، ، خ 

نگذارده است و مانع آن شده است. اصوالً دلهای خشن آنقدر سخت هستند که به جز  خود سنگ شده هیچ چیز دیگری را 

نرمی دل و رقتآن می تواند جایی به جز خود را برای دیگران در دل آنان باز کند نبینند و هیچ انعطافی به خرج ندهند.و تنها 

 اشد،ب قلب در مهربانى و عطوفت و رحمت و رقّت و تضرّع حصول لینت آثار از و است، نرمى و لینت مقابل در قلب قساوت پس»

 کندمى تجلّى او مطیع و خاضع بنده قلب در که است متعال پروردگار مطلق نور عطوفت و رحمت جلوه نرمى و لینت این و

) «بود خواهد متعال پروردگار لطف و رحمت نور از شدن محروم و گشتن محجوب عالمت: شدن سنگدل و قساوت چنانکه

همین نرمی و رأفت است که می تواند به انسان آگاهی درک دیگر حقائق را ،یعنی آنچه را  .(331ص ،3ج ش،2381مصطفوی، 

فرای خود است به آنان بدهد.شاید بتوان سخن صاحب تفسیر را اینگونه بازگو کرد که اصوالً خشوع و خضوع الهی از عوامل نرمی 

 آفرینش قلب منظور داشته است. دل به شمار می رود و نرمی دل از نتایج حتمی آن است.که خداوند در

 مبحث دوم: حق پذیری                                                                                                   

 توجه به سخن حق و باور آن یکی از موجبات مسلم و تردید ناپذیر جلوگیری از قساوت قلب است، چرا که حق و جلوه        

های آن، هیچ تجانس و تشابهی با سختی دل و قساوت آن ندارد و سراسر آکنده از لطافت و نرمی درونی است. آیاتی که در 

وجوه همین حق و برخاسته ازآن نازل می شود ،خود نیز عامل نرمی دل و مانعی برای قساوت آن محسوب می شود زیرا لبریز 

 سخن بهترین خداوند »بر آن صحه می گذارد؛ 13ریم نیز در سوره مبارکه زمر آیه از جلوه های حق می باشد آنچنان که قرآن ک

( انگیزوقش تکرارى با) دارد مکرّر آیاتى است یکدیگر همانند( محتوا و عمق و زیبایى و لطف در) آیاتش که کتابى کرده، نازل را

 خدا رذک متوجّه و نرم درونشان و برون سپس افتدمى ترسندمى پروردگارشان از که کسانى اندام بر لرزه آیاتش شنیدن از که

نزول بهترین سخن)أَحْسَنَ الْحَدیث ( موجب نرمی)تَلینُ( دلهای خاشعان به آن می شود که در آیه مذکور ۀمده  3*«شود ... مى

 )تَلینُ( از )لین( در لسان است. نرمی درون با لفظ )تلین( آمده و نیاز به بررسی دارد ودر اثر قبول آیات الهی ایجاب شده است.

به کمک واژه متضاد آن )خشونت(، معنی گردیده است. حسینی  3. (**333ص ،23جق،2323ابن منظور، م)ابن منظور

نیز عالوه بر آورده متضاد )خشن(، )واژه( صعب را نیز در برابر آن قرار داده  .(128،ص28ج،  ق2323حسینی زبیدی، )زبیدی

                                                           

 «ذِكْرِ اللَّهِ ...  بُهُمْ إِلى تَلننُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُواللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ»*

  «الخُشونة ضِدُّ: اللِّينُ»**
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 وربط معانى و خلق در و رود بکار اجسام در»بر آوردن این متضاد، کاربرد اصلی آن را در اجسام می داند؛  است. البته راغب عالوه

                                                      که این استعاره در باور عموم مشهور است. 1. (*311ص ،2ق،ج2321راغب اصفهانی،  )«استعاره

 قرآن پس»علّامه بهترین سخن را از جهت نفوذ ناپذیری باطل در آن می داند و نرمی را پیامد آرامش و سکینه روح می داند؛  

 بعد نه نزولش، عصر در نه کند،نمى رخنه بدان باطل که حقى حق، محض بر است مشتمل اینکه خاطر به است، سخن بهترین

 دیگر بار خدا، خشیت از پوستها شدن جمع از بعد: که است این خداست. ... معنایش مجید کالم اینکه خاطر به نیز و آن، از

 )«یابندمى آرامش خدا یاد همان با و افتند،مى خدا یاد به چون یابد،مى آرامش دلهایشان و. شودمى نرم بدنشان پوست

بهترین کتاب حاوی تمام مطالبی است که موجب سکینه آدمی می گردد و تاریخ اسالم در  .(383ص ،23جش،2383طباطبایی،

د بخشمى آرامش و نرمش او به انفس و آفاق در مقدس ذات آن دالئل و آثار مطالعه اما» نگاه تفسیر نمونه خود گواه بر آن است؛

 فوذن این و داشتند، آماده قلبهایى که مؤمنان غیر حتى و مؤمنان دلهاى در قرآن عجیب نفوذ هاىنشانه از است پر اسالم تاریخ

 ،23ج،  ش2333مکارم شیرازی، )«است شده نازل وحى طریق از کتاب این اینکه بر است روشنى دلیل العاده فوق جذبه و

اصل بر رحمت و رأفت »»زمخشری در بیان گرایش اولیه و فی البداهه در مورد رحمت و مهربانی دل معتقد است  .(333ص

است و رحمت مسبوق به غضب است. پس اصالت با رحمت است ....پس هنگامی که یاد کردند خدا را بنا را بر رأفت گذاشتند 

ایشان اصالت را در ورود رحمت  **3. (213ص ،3جق،2313ری، زمخش )«بنابراین امید از حالت خشیت به دلهایشان برگشت

به دل می داند و حق پذیری محیط را برای مهربانی دل و نرمی آن محکم می کند و خود مانعی برای سختی آن می شود. امّا 

نکته ای که حتی در وجه شبه رخ می نماید و خود را نشان می دهد و نمی توان از کنار آن بی تفاوت گذشت؛مطرح شدن این 

ه اساساً آیا تنها یاد حق می تواند متضمّن مانع بودن برای قساوت قلب شود و دیگر ابزار اینچنین کارایی ندارند؟ سؤال است ک

ابزاری به مانند شعر. امام فخر رازی در پاسخ به این دغدغه خویش که بر گرفته از پرسش غزالی است بصورت دقیق و متعهدانه 

دیده  را مردم از بسیارى ما که است این آن و آورده «الدّین علوم احیاء» کتاب در را غزالى سؤالی ابوحامد شیخ»ای می گوید؛ 

 یزىچ آیات شنیدن هنگام به و شودمى پدیدار آنها در تمام شوری  هجران و وصال شرح بر مشتمل ابیات شنیدن هنگام ایم که

 و است، کرده یاد راههاى بسیار از را آن در عذر و گرفته مسلّم را معنى این او گاه آن ظاهر نمی شود، به آنان در احوال این از

 موى و افتدمى لرزه به تنم اندیشممى قرآن رازهاى در چه هر راستى به من ام،شده آفریده محروم معنى این از من: گویممى من

 من بر شوخى و هزل حالت شنوممى را اشعار این چند هر و آید،مى به وجودهراسى و هول دلم در و شودمى راست اندامم بر

 نهمی نیز مستقیم صراط و درست راه که کنممى گمان و یابم،نمى آنها از اثرى هیچ خود نفس در البتّه و شود،مى مستولى

شودمى خالصه پایین در که کندمى ذکر معنى این بیان در را وجوهى سپس است،

 وسیله هب که خداست قرآن گوینده: است دوم کفر او حق در آنها اثبات و نیست آفریدگار مقام شایسته اشعار این: که این نخست

 :سوم .تاس گناهان انگیزه و شهوت از انباشته و دروغگو شاعرى اشعار این گوینده که حالى در رسد،مى ما به پیامبر به جبرائیل

در واقع ایشان با  3. (*333ص ،13ج ق،2311الدّین رازی، فخر )«شعر بر باطل است مدار و است، حق به دعوت مدار قرآن

                                                           
 «المعاني من غيره و للخلق يستعار ثمّ األجسام، في ذلك يستعمل و»*

 رجاء يةبالخش استبدلوا: المرحمة و الرأفة على أمره مبنى و اللّه ذكروا فإذا ...  رحمته فألصالة غصبه، سابقة هي رحمته و الرأفة، و الرحمة أمره أصل»**

 «قلوبهم في

 على تملةالمش األبيات سماع عند التام الشديد الوجد عليه يظهر الناس من كثيرا نرى أنا هي و ،«الدين علوم إحياء» كتاب في مسألة أورد الغزالي حامد أبا الشيخ أن هو»*

 محروما خلقت إني: أقول أنا و كثيرة، وجوه من فيه العذر ذكر و المعنى هذا سلم إنه ثم األحوال، هذه من ءشي عليه يظهر ال اآليات سماع عند و الهجر، و الوصل شرح

 ما و علي الهزل غلب األشعار تلك سمعت كلما و روعة، و دهشة قلبي في حصلت و شعري على وقف جلدي اقشعر القرآن أسرار في تأملت كلما فإني المعنى، هذا عن

 بغض و هجر و وصل على مشتملة كلمات األشعار تلك أن: األول وجوه من بيانه و هذا، هو المستقيم الصراط و القويم المنهج أن أظن و أثرا، منها نفسي في ألبتة وجدت
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صداقت باطن خود و آنچه که از آن حض می برد که همان سماع سخن قرآن است آن را بهترین ابزار احیاء روح می داند و سخن 

ه عنوان اکمل ترین سخنان دیگر را در برابر آن تباه می داند ولی در خوش بینانه ترین حالت باز می توان سخن خداوند را ب

بهترین آن برای نرمی قلب دانست و کارآمدترین آن برای مانع قساوت قلب گردیدن چرا که همان گونه اشاره رفت به دل نشستن 

و به آن طراوت و شادی بخشیدن و دور کردن سختی از آن، در لطافتی است که سخن حق و باور آن از سوی صاحب دل رئوف 

ین باور فطرتاً و اصالتاً همگن و همسو با سخن حق و پذیرش آن می باشد.که با ورودش به مأوای دل هیچ محقق می شود.و ا

سختی در آن شکل نمی گیرد.آنچه اساساً  انسان بعنوان مطلوب در پی آن است و فطرت کمال جوی آدمی نیز آن را می طلبد،

تی و عشق به همنوع، خالی از هر گونه قساوت و کدورت و داشتن روحی سالم و قلبی مطمئن و پر از مهر و عطش خدادوس

ابهامی در نرمش دل است که در پرتو حق جویی در کاملترین و بهترین شکل ممکن است و تنها از عهده حق اکمل و مطلق بر 

از  ت و حالوت بیشمی آید ودیگر عناصر آرام کننده و التیام بخش تنها بخشی از دل و روح او را تلطیف می کنند و این از عظم

باالتر از حظّی که از سماع شعری بشری به انسان دست می دهد وجود  _بقول غزالی_اندازه نرمی دل است که تصور می رود 

ندارد.در صورتی که اگر نرمش دل در بهترین شکل آن و دوری از کوچکترین و جزئئ ترین قساوت دل را آرزو داریم الجرم باید 

ی داده و پذیرا باشیم زیرا جایی که حق در شکل)أَحْسَنَ الْحَدیث ( باشد کوچکتری سختی را در آن مکان حق مطلق را در آن جا

 .ثر بر سر را ه قسوت در دل می شودجایی نیست و خود مانعی مؤ

 

 مبحث سوم: خشیت                                                                                                              

خشیت تواضع و عدم خود بزرگ بینی تاثیر بسزایی در پذیرایی قلب برای درک معارف به منظور رشد و کمال آدمی دارد.به       

افتادگی است که به قلب نرمش و رأفت می دهد و آن را مهیای کمال بخشیدن به انسان می کند. خداوند  عبارتی این  خضوع و

اهمیت خشوع در برابر خداوند را در قالب مثال سختی سنگ عنوان می کند و تراوش آب از آن را ثمره خشوع در برابر ذات 

ه مبارکتی و نفوذ ناپذیریش می شود ، کما اینکه در سوره اقدس الهی می داند که منجر به نرم شدن آن، علی رغم تمام سخ

 سنگها از اىپاره که چرا! ترسخت یا سنگ، همچون شد سخت واقعه این از بعد شما دلهاى سپس » می فرماید؛    33بقره آیه 

 از) خدا خوف از اىپاره و کندمى تراوش آن از آب و دارد،برمى شکاف آنها از اىپاره و شودمى جارى نهرها آن از و شکافد،مى

                                                  8*«تپد( ... مى خدا خوف از نه شما، دلهاى اما) افتدمى زیر به( کوه فراز

الهی در آیه مذکور دال بر خشیت  (خَشْیَةِاشاره به سختی سنگ و تراوش آب از آن و فرو افتادن آن به علت خوف و خشوع)       

به علت عامل بودن برای  (خَشْیَةِدر وجه علت نرمی سنگ است که در وجه تمثیل قابل تعمیم به انسان است، که همین واژه )

 نرمی، و مانع بودن برای سختی، قابل بررسی است.  

در قالب مثال انداختن دیده بر زمین یا اندک کردن  3(* .32ص ،8ج ،ق2323ابن منظور،)( از )خشی( که ابن منظورخَشْیَةِ)   

صدا تاکید بر معنی آن دارد.امّا راغب با نشان دادن جایگاه آن در وجود انسان تعریف دقیق تری را نسبت به ابن منظور بدست 

 واضعت و تذلّل درة ضراع استعمال اکثر چنانکه است جوارح در آن استعمال اکثر و است تذلّل وضراعة  بمعنى خشوع»داده است؛ 

                                                           
 من مملوء كذاب شاعر هناك القائل و المعصوم، الرسول بتبليغ جبريل بواسطة اللّه هو هنا القرآن في القائل الثاني ...  كفر، تعالى اللّه حق في إثباته و بالخلق، تليق حب و

 « الباطل على فمداره الشعر أما و...  الحق إلى الدعوة على القرآن مدار أن: الثالث و ...  ،الفجور  داعية و الشهوة

لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَنَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ  »*

 ... « مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْنَةِ اللَّه

   « صوته خفَضَ و غَضَّه و األَرض نحو ببصره رمى»*
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همانند _اما مصطفوی عالوه بر مشخص نمودن جایگاه خشیت در انسان  *21( .183،ص2ق،ج2321راغب اصفهانی،  )«است قلبى

زمان یا تقدم و تأخر شکل گیری خشیت را نیز مشخص می سازد که از این رو تعریف مبیّن تری به نظر می رسد؛  _راغب

پذیرش در انسان است و این حالت صورت می گیرد در مرتبه اول در قلب سپس در دیده و بدست آوردن حالتی از نرمی و »

                                  22.(**31،ص3جش،2331مصطفوی، »اری است برای متقاعد شدنگوش پس ابز

 _خاصیت تشبیه همین است _منظور از تشبیه نرم شدن سنگ در اثر خشیت الهی که همانند آینه ای برای انسان عمل می کند

 از نظر مفسران مورد اختالف است. که نظرات گوناگون را بدین ترتیب آورده اند؛       

 زا و است خداوند از ترس اثر در میشود سرازیر نای بسوى کوه باالى از که سنگى هر: شده نقل جریج ابن و مجاهد نظر اول: از

 شود ... یافت سنگ در خداوند از ترس است ممکن جهت این

 خصائص و عجائب و رود بکار فکر نیروى سنگها آن باره در اگر که: است این خدا ترس از سنگ آمدن فرود از نظر دوم: منظور

 یا و کرده راهنمایى خداوند از ترس به را متفکر آنها شود برده متعال بخالق پى آنها راه از نتیجه در و شود گرفته نظر در آنها

 .مینمایند او در ترس ایجاد مستقیماً

 و به بزرگى بردن پى و آنها در تفکر اثر در که زیرا شد خواهند خداوند از زنده موجودات ترس موجب سنگها از نظر سوم:  برخى

 ار خویش شناسایى خداوند: میگوید زنند. زجاجنمى سرباز او فرمان از و میکنند پیدا خشوع خداوند برابر در آنها خالق عظمت

 گفتن سخن هنگام خداوند که کوهى همان مانند نمود درک را او فرمانبردارى و اطاعت کوه آن و فرمود عنایت هاکوه از اىبپاره

البته در این  .(111و113ص ،2ج ،ش2331طبرسی، )«گردید. ویران و خراب نتیجه در و شد ظاهر و متجلى آن بر موسى با

روایات متنوع وارد شده که البته قابل تامّل است به مانند آنچه که انس از قول رسول خدا )ص( در  _ارتباط با سنگ_زمینه 

 «با ظاهر شدن کوه احد بر ایشان می فرمایند این کوه ما دوست می دارد و ما آن را» مواجه با کوه احد نقل می کند؛ 

   21(***.233ص ،2ج ق،2311)بغوی،

 و زلزله، اثر در آن هاىتکه شدن ازپاره بعد است،که هاکوه باالى هاىصخره شکافتن و سقوط همان سنگها هبوط»نظریه چهارم:

 طبیعى بعوامل مستند که را سقوط کند و اگر اینمى سقوط کوه بپائین بهار، فصل در آب جریان و زمستانى، یخهاى شدن آب یا

 که همین و میشود، منتهى االسباب مسبب خداى بسوى اسباب همه که است جهت بدین خوانده، خدا ترس از هبوط است،

 خداى رام از تاثر و پذیرفتن خود همین غلطد،مى کوه از و پذیرد،مى را آنها تاثیر و گشته متاثر بخود خاص عوامل برابر در سنگ

 )«فهمندمى را خداى امر تکوین، بطور هم سنگها و کند، سقوط که کرده امر باو خدا حقیقت در چون هست، نیز سبحان

که البته این نظریه تکوینی بودن اسباب آفرینش به مانند سقوط کوهها را آیت اهلل طالقانی  .(313ص ،2ج ،ش2383طباطبایی، 

 انشمنداند از یکى» نیز تایید میمند منتهی با قرار گرفتن ضمنی نیروی خنثی کننده سرکش و تکبر در آن از سوی خداوند؛

 ودخ بر و گرفت را خود و برآورد سر دریا و زمین میان از و شد تکوین خلقت قوانین بحسب هاکوه که همین: میگوید طبیعى

 میکند، شسربزیر و کاهدمى آن کبریائیت از و میکند مسلط وى بر را خود عوامل است خودبینى و تکبر دشمن که طبیعت بالید

                                                                                                           .(111ص ،2جش،2331طالقانی،  )«ریز حشرات تا بیرونى بارشهاى و درونى آتشفشانهاى تا زمینى نوسانهاى از

                                                           
 «القلب في يوجد فيما تستعمل ما أكثر الضّراعة و. الجوارح على يوجد فيما الخشوع يستعمل ما أكثر و»* . 71 

 السمع، و بصرال في ثانيا تتجلّى ثمّ القلب، في االولى المرتبة في تحقّقها الحالة هذه و. األخذ و القبول و الوضيعة و اللينة من تحصل حالة هو **77 77

 «.التلقّى و القبول وسيلتا فانّهما

 «نحبّه و يحبّنا جبل هذا: »فقال أحد، له طلع: سلّم و عليه اللّه صلّى اللّه رسول أن»***      
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 وقت در که سنگهاست آن افتد،... مراد زمین بر که سنگها و کوههاست سایه مراد که است آن قولى» نظریه پنجم و ششم : 

       (.28و 23ص ،1جق،2318ابوالفتوح رازی،  )«ایشان جز و لوط قوم بر که چنان آمد، فرود ایشان هالک و کفّار عقوبت

ند و خداوهنگامی که آنان را به نام »نظریه هفتم: که نظریه ای عرفانی است و ناشی از عدم تاب در برابر اسم اولیاء اهلل است؛ 

 ،2ج ، ق2321فیض کاشانی، )«اولیائش محمد)ص( و علی)ع( و فاطمه)ع( و حسن)ع( و حسین)ع( و پاکیزگان قسم دهی

                                                                                                                    23. (*233ص

 از قومى»که  میبدی خشیت مذکور را از قول عده ای مبتنی بر تأویل و مثل آورده و پاسخ آن را نیز داده است؛  نظریه هشتم: 

 سبیل رب نه است تسبّ سبیل بر سنگ با خشیت نسبت گفتند و کردند حمل مجاز بر و بگردانیدند ظاهر از آیت تأویل اهل

 هم میدهد خبر آن از قرآن که جمادات و موات تسبیح و آید، در بوى خشیت بیند، اللَّه قدرت نگرد آن در ناظر که یعنى تحقق،

 است قح کالم صیغت ابطال آن ضمن در که است باطل سنت اهل بمذهب تأویل این و. بگردانیدند ظاهر از و براندند تأویل برین

 که ستون حنین و میخوردند طعام آن از که جفنه تسبیح و ع مصطفى حضرت در ریزه سنگ تسبیح و ع رسول معجزه ابطال و

 نبوت صحت نشان و است مصطفى معجزات از و است صحیح اخبار در همه و است باب ازین هم شنودند خدا رسول مسجد در

 بطالا هم و باشد صیغت ابطال آن در هم. گفتند ایشان که تأویل آن بر بگردانیم ظاهر از اگر. سلّم و آله و علیه اللَّه صلّى وى

همانگونه که  .(131ص ،2ج ش،2332رشیدالدین میبدی،  )«.نیست ایمان مقتضى و نیست روا دین در این و رسول، معجزه

دیدیم نظرات گوناگونی پیرامون خشیت کوهها در برابر پروردگار و فرود آمدن آن وارد شده است که هر یک دالیل و مستنداتی 

عقلی و روایی را در موجه ساختن خود دارد و در عین حال با دالیلی دیگر در پی رد دیگر نظرات است امّا آنچه در این میان 

و هیچ یک از اهالی تفسیر بر آن شبه ای وارد نساخته اند همان فرو افتادن کوه است در اثر خشیت چه  مسلم به نظر می رسد

از سر ترس باشد چه مثالی پُر کاربرد و چه اصلی طبیعی،بنیان گذارده شده از سوی خداوند متعال است. که همین نفوذ پذیری 

بر آن اتفاق رفته است.خشوعی که کوه را با آن طمطراق و ن ماد ایستایی و فرو افتادن ناشی از خضوع نیز مد نظر ما بوده است و 

نرم و فروهشته کند خود بزرگ ترین مانع بر سر سختی و نفوذ ناپذیری ابدی آن است. نکته جالب در این خشیت که نباید پنهان 

که حاکی از نرمی حاصل از خشوع در برابرذات الهی است،آنهم به  ( خَشْیَةِ اللَّه) بماند قرین گشتن  لفظ )اللّه( پس از آن است

وجهی مطلق که مبین نبودن سختی در جایی است که شمه ای الهی را در خود دارد و بهترین مانع در جهت ورود قساوت و 

را از آن نمی سختی به دل است.در واقع خشیت الهی است که چه در قالب تکوینی در جماد یا خاص بودن جماد آنی نرمی 

گیرد و نکته جالب توجه در اینجاست که اگر با جماد به آن سختی اینچنین کند با دل آدمی که فطرتاً بر محبت الهی جای 

 گرفته اثربخشی مضاعف داشته و قدرتی فراتر در ممانعت سخت گشتن و قسی شدن دل و قلب آدمی دارد. 

                                               مبحث چهارم : ذکرخدا                         

ذکر خدا  یاد و ذکر خدا سرشار از دفع آسیب ها و باللها در تمامی عرصه های وجودی و زندگی آدمی است و قلب و ا          

د آن  یاد خداون دل آدمی به عنوان تأثیرگذارترین قسمت وجودی انسان نیز ارز این امر مستثنی نمی باشد چرا که دلی که در

متعال مأوا گرفته باشد از هر گزندی منجمله سختی و قساوت وارده بر دل مصون خواهد ماند همچنان که یاد خدا هیچ جایی 

را برای اغیار غیر خدایی که چیزی جز سختی و عدم رأفت نیستند باقی نمی گذارد.ان نرمش و تواضع و خشوع دلها در اثر یاد 

 آن وقت آیا»ب تبیین می نماید؛سوره مبارکه حدید بدین ترتی 23های دل است را خداوند در آیه  خدا که زدودنده سختی

                                                           
   «الطّيبين و الحسين و الحسن و فاطمة و علي و محمد أوليائه بأسماء و اللَّه باسم عليها اقسم إذا اللَّهِ خَشْيَةِ مِنْ»*
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بوجود آمدن خشوع در   23*... « !گردد؟ خاشع است کرده نازل حقّ از آنچه و خدا ذکر برابر در مؤمنان دلهاى که است نرسیده

اثر یاد خدا )ل ذ کْرِ اللَّه( دالّ بر منتفی کردن سختی دل با بودن یاد خداست. یادی که در اصطالح آمده در آیه مذکو از آن تعبیر 

 به ذکر شده و بررسی لغوی آن در مباحث پیشین بعمل آمد.       

 قول هک: اندگفته مقاتل و کلبى»ز جمله طبرسی، به روایت آورده است؛ در ارتباط با شأن نزول آیه روایات متعدد آمده است،ا     

 سلمان جناب از روزى ایشان که آنست جهتش و شده نازل منافقین درباره هجرت از بعد سال یک( آمَنُوا ل لَّذ ینَ یَأْنِ لَمْ أَ) او

 آیاتُ ت لْکَ الر) شد نازل پس شگفتیهاست، و عجائب آن در که چون بگوى، حدیث تورات از ما براى گفتند و پرسیدند فارسى

 یزهاست،چ سودمندترین و حکایتها -و هاقصّه بهترین قرآن این که را ایشان داد خبر پس( الْغاف ل ینَ لَم نَ) او قول تا( الْمُبِینِ الْک تابِ

 داوندخ پس آن، مثل از پرسیدند او از و برگشته سپس سلمان، از پرسیدن از کردند دارى خود مدّتى آن، پس غیر از ایشان براى

( ع) سلمان از سوّم بار براى آن از پس سؤال، از کردند دارى خود باز پس( ک تاباً الْحَد یث  أَحْسَنَ نَزَّلَ) را آیه این فرمود نازل

                             .(111و113ص ،13جش،2331طبرسی،  )«..(. یَأْنِ لَمْ أَ) شد نازل آیه این پس پرسیدند

سور آبادی در تفسیر معروف خود مصادیق یاد خدا را مشخص می کند  و آن را به مؤمنان در ایجاب و از منافقان در سلب      

: اى لَّه ال ل ذ کْرِ مْقُلُوبُهُ تَخْشَعَ أَنْ رانى منافقان بر چون اندرانده مخلصان بر و اندرانده منافقان بر را آیت این»آن تعمیم می دهد؛ 

 ،3ج ،ش2381سورآبادی،  )«وعیده و اللَّه لوعد قلوبهم یخاف: اى رانى مخلصان بر اگر و. نهیه و امره و اللَّه لتوحید قلوبهم تخلص

 و که رها شدن وبهتر بگوییم یله گردیدن دلها از یگانگی خداوند و دستوراتش و وعده هایش ار آثار عدم یاد خداست .(1131ص

فخر )ترس منجر به تواضع دلهای مؤمنان از آثار یاد خدا در دلهایشان که منتج به سختی و نرمی دلها می شود. ولی امام فخر رازی

مصادق ذکر را در دو وجه بیان می کند یا آن را قرآن خداوند می داند یا  ذکر را همان  21.»(*331ص ،13ج ق،2311رازی 

خشوع وارده را تأویل در نشانه های  23. (**31ص ،1جق،2311بغوی، )داشته است  گرچه بغویخداوند و یاد خود او، منظور 

  ظاهری و زبان نیز می داند.                                                                                     

ی است که با وجود آن یاد هیچ غیری معاند با او موجودیّت همانگونه که در مقدمه این مبحث آمد یاد خدا پُر کننده هر خلل     

 ت،اس شانى چنین خدا یاد شان »نمی یابد، چرا که خشوع در مقابل او پیامد این یاد است. علّامه نیز با بیان این موضوع؛      

 چنین هم، خدا ناحیه از نازل حق که چنان هم آید،مى مؤمن دل در خشوعى دنبالش بالدرنگ آید میان به مؤمن نزد گاه هر که

 .(183ص ،23ج ،ش2383طباطبایی،  )«.کندمى خشوع ایجاد دارند ایمان او رسوالن و خدا به که کسانى دل در که دارد، شانى

ایجاد خشوع را گریزناپذیر می داند و به نحوی از خواصّ یاد خدا می شمارد خشوعی که الجرم نرمی و رأفت الهی را در دل خود 

دارد. چرا که خداوند عین رأفت، مهربانی نرمش و لطافت است و صفات او چیزی جدار از او نیستند که آنها را مجرد فرض کرده 

رأفت و رحمتش بدانیم، بلکه با بودن یادش، خود عطوفت و مهربانی و نرمی قلب در دل مأوا  و آمدن یاد آو را جدای ازآمدن

دارند و طبیعی است که این مأوای عطوفت جای را برای خشونت و سختی دل باقی نمی گذارد و به نحوی مانع آن محسوب می 

ه و تأثیری که بر دلهای مستعد را دارد از تفسیر شود. در پایان این مبحث بی مناسبت نیست روایتی داستان گونه از این آی

ابوالفتوح نقل گردد. لطافت داستان پیش رو از آن روست که همخوانی با متن آیه و پیامی که به همراه دارد مشهود است و این 

                                                           

  «أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّه ... *»

 لىإ أضيف مصدر الذكر هذا على و القرآن، في ذكرها التي اللَّه مواعظ أي اللَّه، لذكر قلوبهم ترق أن للمؤمنين حان أما اآلية، تقدير أن: األول: قوالن »*

 «اللَّه، هم لذكر المعنى و المفعول، إلى مضاف الذكر أن: الثاني القول و الفاعل

 «باللسان و العالنية في يعني اللَّهِ، لِذِكْرِ قُلُوبُهُمْ تَخْشَعَ أَنْ آمَنُوا لِلَّذِينَ يَأْنِ لَمْ أَ: قوله تأويل هذا »**. 71 
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ینه نرم شدن آن را خود از اعجاز و نفوذ پذیری فوق العاده ای است که آیه بر دل مستعد و بدور از قساوتی وارد ساخته که زم

 نیزکىک او که بود آن عیاض بن فضیل توبه سبب: گفت الشّیبانىّ موسى بن فضل» خود آیات و یاد خداوند محقق داشته است؛

 هک آمد بر آوازى او سراى از  شود او بر تا خاست بام به و رفت بر دیوارى به او  شود او بر او که داد وعده شبى داشتى، دوست را

 قد اللّه و بلى: گفت بگریست، ساعتى آمد او دل بر آیت این (.اللَّه  ل ذ کْرِ قُلُوبُهُمْ تَخْشَعَ أَنْ آمَنُوا ل لَّذ ینَ یَأْنِ لَمْ خواند )اَمى کسى

 جماعتى. بخسپد جا آن تا  شد ویرانه در و آمد پس باز آنگه. خداى ذکر براى شود نرم من دل که آمد وقت که اللّه و آرى أنى،

 راهزن ضیلف و بزند ما راه تا نباید است، راه بر فضیل امشب که باشید بیدار قوم اى: گفتندمى یکدگر با بودند، آمده فرود جا آن

 در هک است آن امتوبه عالمت و کردم، توبه خدایا بار! ترسندمى چگونه من از خداى بندگان که نبینى: گفت خویشتن با بود،

 ستمنی آن سر بر من که مترسید من از منم، عیاض فضیل قوم یا: که داد آواز او آنگه .باشم مجاور است الحرام مسجد که تو خانه

آنچه فضیل .(18ص ،23ج ق،2318ابواالفتوح رازی، )«.بنشست مجاور و رفت مکّه به و آمد بیرون جا آن از بودم،آنگه امروز تا که

را از قساوت قلب رهایی بخشید و نرمی دل و انعطاف آن را بسوی خدا موجب شد، ذکر و یاد خدا در دل مستعد او بود که مانع 

از استمرار سختی و قساوتی شد که فضیل در معرض تهدید آن قرار داشت و همچون مانعی برای ادامه مسیر باطلی بود که از 

 ی گیرد. قساوت وارده بر قلب نشات م

 ررمبحث پنجم : مهربانی  و  رحمت خدا                                                                                   

رحمت و بخشش الهی فی نفسه قلب و دل انسان را مستعد رأفت و مهر کرده و نرمی را سبب می شود که مزین کننده ر     

باعث تمامی کردار نیکوی آدمی است.دل با وجود رحمت و لطف خداست که هیچ قساوت و سرسختی آدمی به صفات حسنه و 

را تاب نمی آورد و بر فطرت پاک و الهی خویش می ماند. در عین حال نبود رحمت و لطف خدا ،قساوت دل را باعث می گردد. 

رار نمی دهد. خداوند نرمی وارده از ناحیه رحمت خدا قساوتی که آدمی خود را مستعد آن می سازد. و مانعی را بر سر راه آن ق

را که موجب جلب نظر مردم می شود و تمایل آنان را به بیزاری از سرسختی دل و روی آورده به رقت قلب، نشان می دهد در 

 و! شدى( مهربان و) نرم[ مردم] آنان برابر در الهى، رحمت( برکت) به»تبیین فرموده است؛  سوره مبارکه آل عمران  213آیه 

که سبب ساز نرمی و لین دل  (رَحْمَةٍ م نَ اللَّه ) رحمت الهی23*«شدند ... مى پراکنده تو، اطراف از بودى، سنگدل و خشن اگر

است دال بر نقش حیاتی رحمت و مهربانی الهی در نرمی دل و مانع گردیدن بر قساوت دل می باشد. که برای درک بهتر و 

از )رحم( که از نظر ابن منظور  )رَحْمَةٍ(  آن داریم؛ استفاده مناسب تر از این واژه در تبیین تفسیری آیه نیاز به شناخت صحیح

نیز آن را ص رف ( .33ص ،3ج ،ش2332قرشی، )است. قرشی .(131ص ،21ج ق،2323ابن منظور،  )«نازکی و مهربانی»نی به مع

 و مهربانى رحمت»مهربانی معنی کرده است. اما راغب عالوه بر آوردن این معانی اقتضای احسان را برای رحمت الزم می داند

راغب با نشان دادن اقتضاء و ثمره نیکی  28.»(**333ص ،2ق،ج2321راغب اصفهانی،  )«است احسان مقتضى که است رقتّى

برای پدید آمدن رحمت الهی، کارآمد بودن و مثمر ثمر گشتن آن را بعنوان اثری که بر قلب و دل انسان می گذارد به ما نشان 

     می دهد، که به نظر معنی اکملی می رسد.                                                                      

                                                           

 «فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلنظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ... »*

                                    «اإلحسان تقتضي رقّة الرَّحْمَةُ.»743ص ،1، جپيشين غريب القرآن، راغب اصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في**
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 ىیک به اشاره نخست فوق، آیه در»مکارم و همکارانش نیز مهربانی پیامبر)ص( را  مصداق رحمت خداوند بر او دانسته اند؛      

مکارم  )«شدى مهربان مردم با تو پروردگار، لطف و رحمت پرتو در: فرمایدمى و شده )ص( پیامبر اخالقى العاده فوق مزایاى از

که در سایه لطف خداوند بر پیامبر اعظم)ص( ارزانی شده است و او را بدان مزیین فرموده چرا  .(232ص ،3جش،2333شیرازی، 

که باور و فطرت قلبی مردم بر گردیدن بدور قلوب رئوف وپرهیز از دلهای سخت است. در احادیثی نیز این رحمت وارده را مختصّ 

در تفسیر خویش رحمت را به خلق و خوی  23. (***811ص ،3ج ق،3232حاتم،  أبی )ابنپیامبر دانسته از جمله ابن ابی حاتم

ه هر کس ک»داده شده به پیامبر می داند. امّا آلوسی در عین دانستن این رحمت برای پیامبر صفتی دیگر را در آن می جوید؛ 

 ر است :یکی داللت بر شجاعتفرمانروا و فاتح خویش باشد ،او به تمامت شجاع است.پس در این کالم رحمت الهی دو فایده مستت

و به   11.(****328ص ،1ج ق،2321آلوسی،  )«نبی)ص( می کند و دوم داللت بر مهر و رأفت او دارد بخاطر کامل بودنش

رضا، محمد بن رشید، علی)مناسبت همین رفتار اکمل و رحمت وارده بر درون وبرون و اخالق و کردار اوست که صاحب المنار

 ،2ج ، ق2311ابن جوزی)خلق او را قرآنی خوانده است.گرچه ابن جوزی .(233،ص3م، ج2331، الحکیم، )المنار(تفسیرالقرآن 

رحمت وارده در آیه مذکور را، مختص پیامبر)ص( نمی داند و در نقلی آن را قابل تعمیم به همه مؤمنان می داند.  12.»(*333ص

و خشونتی را در دل رسول خدا)ص(باقی نمی گذارد و تشریع بعنوان تکوین از ل حاظ همان لطفی که جای هیچ گونه قساوت 

رفتاری الزم در جهت رهبری مردم و ایجاب نرمش قلب جهت هدایت آنان. وبه همین خاطر است که خلق نیکو و رحمت و 

تی برای او خوانده عطوفتی را که زاییده آن است در دو زاویه تشریع و تکوین برای رسولگرامی اسالم )ص( کاربرد دارد و رحم

 دوم: وجه تشریعیبودن که الزمه دعوی نبوت است   نخست: وجه تکوینی آن بعنوان رسول)ص(بودن و اکمل تر از همهمی شود  

در جهت ترغیب مردم به او و هدایت جمعی و فردی آنان. طبیعی  _همان گونه که در این مبحث آمد_آن از جهت شجاعتی 

فرین است و جذبه ناخودآگاه آن تلطیف کننده قلب و دل آدمی است جایی برای هیچ گونه است که رحمت الهی که مهر آ

قساوتی را باقی نمی گذارد.ارزانی پیامبر)ص( برای انجام رسالت عظیمش گردد. و خداوند از این مانع قساوت دل در جهت 

واه این نیز گ _مرتبط با این مبحث است که کامال_پیشبرد دینش استفاده کند.سخن امیرالمؤمنین)ع( درو صف پیامبر)ص( 

 و بش را خود ملک بزرگترین خداوند، شد، گرفته باز شیر از( آله و علیه اهلل صلى) اهلل رسول که زمان آن از»حقیقت است؛   

  .(183، ص133خ سید رضی، ترجمه آیتی، )«.برد نیکو اخالق و خصال و بزرگواریها راه به را او تا ساخت او همنشین روز

 گیرینتیجه

ای به گیری از روش کتابخانهدر این تحقیق، موانع قساوت قلب از منظر قرآن کریم با تکیه بر آیات در ابعاد مختلف و با بهره

؟ که در پاسخ، موانع قساوت از منظر قرآن کریم کدامند سؤال مهم این بود  ،رشته تحقیق در آمده است و در نگاهی اجمالی

نوعی کرامات اخالقی انسانها در مانعی برای قساوت بیان می کند که این کرامات در ارتباط انسان با خدا از تمامی مباحث به 

مطرح گردیده   (مهربانی( و از سوی دیگر ارتباط انسانها با دیگران ) ذکر خدا،  خشیت،  حق پذیری،  تضرعیک طرف)

                                                           
 لَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فَبِما: قوله عن الحسن سألت: قال منصور بن عباد ثنا الحنفي، بكر أبو ثنا محكم، بن موسى ثنا أحمد، بن الحسن حدثنا »***

 «.اهلل نعته محمد خلق هذا :قال

 عليه ىتعال اللّه صلى شجاعته على يدل ما إحداهما: فائدتين المقام هذا في الكالم أفاد و: قيل.الشجاعة كامل كان الغضب عند نفسه ملك من ألن****»

 «التكميل، باب من فهو رفقه على يدل ما الثانية و سلم، و

 «.بالمؤمنين:الثاني و. سلّم و عليه اللّه صلّى بالنبيّ تتعلّق أنها: أحدهما: قوالن الرّحمة هذه به»*. 21 
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است و حاکی از این مطلب است که همانگونه که آثار قساوت قلب امری شمولیت پذیر بر تمامی ابعاد زندگی 

ایان در پانسانهاست ایجاد موانع برای آن نیز امری گسترده و در برگیرنده روابط آدمی در ارتباط با خدا و مردم است 

دی کردن شناخت واقعی قساوت قلب و سخت شدن دل و از یاد رفتن رأفت و مهمترین پیشنهاد به نظر آمده، علمی و کاربر

آید؛ وظیفه زمام داران عطوفت در قلوب آدمیان و مواجهه با خطرات و عواقب اسف بار آن است که بسیار مهم وحساس بنظر می

و تفهیم آن به افراد و جامعه  امور فرهنگی در سطح خُرد و کالن است که بر روی کاربردی نمودن این پرهیز از قساوت قلب

 گذاری کنند، به این امید که با شناخت و به کاربستن حقیقی مفاهیم قرآن در مسیر کمال قرار گیریم. سرمایه
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