تبیین عرفانی آیۀ  89شورۀ شعراء و «قلب
سلیم» و تطبیق آن بر سیر انفسی عارف
آیالر ملکی
2
رضا حسینیفر
1

چکیده :در آیات  88و  89سورة شعراء ،منفعت حقیقی و نهایی انسان مطرح میشود.
میفرماید« :يَ ْو َم ال يَن ْ َف ُع ما ٌل َو ال بَن ُونَ» (شعرا« )88 :إ َِّل َم ْن أَتَى اهللَ ب ِ َقل ْ ٍ
ب َسلِي ٍم» (شعرا.)89 :
«قلب سلیم» قلب دور از آفات ظاهری و باطنی و تهی از مطلقِ شرک است که در اولین

گام با رهایی از آفات «خودی» حاصل میشود .عارف با سیر انفسی در این نشئه در نفس

خویش به مقامی نائل میشود که یوم قیامت انفسی خویش را پیش از تجربة یوم قیامت
آفاقی ،درک کرده و سپس در یوم لقا و قیامت آفاقی به منفعت نهایی نائل میگردد.

در این مقال مفاد آیات  88و  89سورة شعراء که برای اختصار با عنوان آیة «قلب سلیم»

معرفی میشوند ،بر اساس آموزههای عرفانی تبیین شده و مفاهیم مذکور در این آیات

در ساحت انفسی عارف نگریسته میشوند.

کلیدواژهها :قلب سلیم ،زخارف دنیوی ،منفعت ،لقا ،سیر انفسی.
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پیشینة پژوهش

بر اساس تحقیقات صورتگرفته ،پژوهشهایی با عناوینی که در ارتباط با «قلب سلیم» هستند،
در قالب پایاننامه و مقاله ارائه شدهاست.

پایاننامهها عبارتند از:
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 «قلب سلیم» در صحیفة سجادیه؛ بیبی فاطمه مظلوم ،1373 ،کارشناسی ارشد دانشگاهتربیت مدرس .این پژوهش به بررسی حاالت و خصوصیات «قلب سلیم» در قرآن و صحیفة
سجادیه مربوط میشود.
 بررسی علل و عوامل مؤثر بر تحقق قلب سلیم در قرآن و حدیث؛ احمد ذاکر شوشتری، ،1394کارشناسی ارشد مؤسسة آموزش عالی باختر ایالم ـ دانشکدة الهیات و معارف اسالمی.
در این پژوهش عوامل مؤثر بر تحقق «قلب سلیم» در قرآن کریم و روایات ائمة معصوم جستجو
شده و از سوی دیگر به بررسی آفتهایی که ممکن است قلب سلیم را به قلبی پلید و ناپاک
تبدیل کند ،پرداخته شدهاست.
 معناشناسی و آسیبهای قلب سلیم از منظر قرآن؛ سیدمحسن زهراپور مهرآبادی،1393 ،کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسالمی قم.
 ویژگیهای انسانهای صاحب قلب سلیم؛ فاطمه توکلی ،1394 ،کارشناسی ارشد دانشگاهپیام نور استان تهران ـ دانشکدة علوم انسانی .در این تحقیق نیز چنین آمدهاست که سالمت و
مرض قلب بر گفتار و کردار آدمی تأثیر داشته و الزمة تحصیل قلب سلیم که از شک و شرک
و حقد و حسد و ...پاک مانده ،ایمان قلبی به خداوند است؛ ایمانی که از مرز زبان گذشته و با
عمل به تکلیف و پرورش تقوا حاصل میشود.
مقاالت و پژوهشها هم عبارتند از:
 قلب سلیم و قلب مریض ،افسانه قارونی ،دو ماهنامة بشارت ،شمارة .1387 ،66 رهیافت قلب سلیم در مفهومشناسی سالمت معنوی ،مینو اسدی زندی ،فصلنامة فقهپزشکی ،شمارة.1393 ،19 ،
 قلب سلیم سرمایة نجات آدمی ،مسعود عباسی ،دوماهنامة بشارت ،شمارة .1391 ،89بهطور کلی بر اساس بررسیهای اجمالی مقاالت فوق ،روشن شد که محوریت بحث در
باب قلب ،سالمت یا انحرافات آن ،اخالقی بوده و بهطور برجستهای مبتنی بر قرآن و روایات
است .همچنین در پایاننامهها ،مبحث «قلب سلیم» غالباً در چارچوب اخالق تبیین شدهاست؛ لذا
نکات عرفانی برجستهای در آنها به چشم نمیخورد.

مقدمه
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پیش از ورود به اصل بحث باید ذکر شود که واژة «تبیین» در عنوان این مقاله اگرچه با «تفسیر»
قرابت معنایی زیادی دارد ولی از واژة تفسیر استفاده نکردیم ،زیرا اوالً در استفاده از واژة تفسیر
انتظار بر این است که به تفاسیر مختلف مراجعه کرده و فضای غالب بر آنها را بر پژوهش حاکم
کنیم که عبارت است از توضیح واژهها و شأن نزولها و دیگر اینکه در تبیین علمی ارائة یک
سازوکار علّی مد نظر است و در آیة «قلب سلیم» بستر تبیین و پاسخ به «چرایی» فراهم است زیرا
باید روشن شود که چرا دارندگان «قلب سلیم» به منفعت نهایی نائل میشوند؟ تبیین آیة «قلب
سلیم» مبین حقیقتی است که اساساً در تفاسیر غیرعرفانی اشاره به امری آفاقی دارد اما از آنجا
که تحقق سالمت قلب مبتنی بر سلوک درونی و انفسی است ،عوامل ،موانع و ثمرات این سیر
با التفات به درون عارف سالک و ساحت انفسی وی ایضاح خواهد شد .تفاسير و اقوال مختلفي
در تفسير آية مورد بحث ،ارائه شده که محل بحث نیست .پاسخ به این چرایی که سبب نیل
دارندگان سالمت قلب به منفعت نهایی چیست؟ با تشریح یک فرایند باطنی که در ساحت نفس
انسان رخ میدهد ،صورت میگیرد.
در غالب تفاسیری که بدان مراجعه شد« ،قلب سلیم» بهطور کلی به قلبی دور از شک و تهی
مطلق شرک تعریف شده ،اما در بیان درجات این ِ
ِ
ترک شرک ،اختالف وجود دارد .برخی
از
خالی شدن قلب از شوب و شرک را در محدودة مباحث اخالقی تفسیر کرده و تخلیة قلب از
ذمایم اخالق را مطرح کردهاند .شايد دقيقترين تعابير در اين مورد مربوط به عرفاست كه در
تفسير و تبيين اين بحث فراتر رفته و سخن از درجات متعالیتر ترک تعلق به ماسوی اهلل و ثمرات
درونفردی و اجتماعی آن به میان آوردهاند .این «سلم» ابتدا در درون فرد حاصل شده و سپس
به عالم بیرون و موجودات دیگر و کل جهان تسری مییابد.
عارف قلب را جوهرى نورانى و مجرد تعریف میکند که با نور باطنی خاص خود مرتبط
بوده و با این نور به شهود اسرار غیب نائل میشود؛ لیکن با انهماك در غبار نفس ،این مقام
حاصل نخواهد شد مگر اینکه تزكية نفس و تصفية باطن و انصراف از توجه به وجهة طبیعت
برای قلب حاصل شود .پرداختن به سالمت قلب و تربیت انفسی انسان که در مراتب برونفردی
نیز به تحقق سالمت میانجامد از ضروریات عصر حاضر است ،لذا توجه به این قبیل مسائل
جایگاه مهمی بهویژه از حیث تربیتی دارد.
در این مقال با تحلیل انفسی مفاد آیه به تبیین این مسئله خواهیم رسید که چرا منفعت نهایی
در گرو آوردن «قلب سلیم» به پیشگاه حق است؟
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 .1تبیین مفاد آیه در ساحت نفس و سیر انفسی عارف

اولین مفهومی که در آیة «قلب سلیم» به آن برمیخوریم ،مفهوم «یوم» است که هنگام آمدن
به نزد حق و مالقات پروردگار را نشان میدهد .این واژه در غالب تفاسیر غیرعرفانی به بعث و
قیامت تعبیر شده اما با توجه به برخی آرای عرفا بهطور کلی به انعکاس نور ،روشنایی ،ظهور و
تعابیری از این قبیل اشاره دارد و این تعابیر با توجه به ویژگی «یوم» یا «روز» است که بر بروز،
انکشاف و ظهور داللت دارد .در بیانالتنزیل میخوانیم که «حقيقت روز آن است كه چيزها در
وى ظاهر شود» (نسفی )237 :1379 ،یا مولوی روز را انعكاس نور اوليا و در مقابل آن ،شب را
بازتاب مقام ستّاريت آنان ذکر میکند:
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عكس راز مرد حق دانيد روز

عكس ستاريش شام چشم دوز
(مولوی)173 :1373 ،

ظهور سرایر یا آنچه به انکشاف حقیقت تعبیر میشود ،یادآور یوم قیامتی است که عارف
در ساحت نفس خود نیز با آن مواجه شده و تحت عنوان شهود مراتبی از حقیقت تعبیر میشود.
 .1-1شهود حقایق اشیا و تطبیق آن بر «یوم»

سیر انفسی به معنای سفر باطنی و سفر با قلب و جان است .سالک ،مسافری است که از تعنیات
دنیوی و انانیت نفسانی خود گذشته و از آفات صفات و عیوب بشری سالمت مییابد .این سفر
به مثابه تکامل خویش و عبور در خویشتن است .برای هر عارف سالکی در مراتب سلوک
انفسی ،کشفهایی حاصل شده و از این طریق به علوم و معارفی نائل میشود .عارف در مقام
کشف و شهود صورت همان عین ثابتة خود را ادراک میکند (مظاهری ،)194 :1387 ،بنابراین
سلوک عرفانی در ساحت نفس ،چیزی جز مواجهة عارف با خویشتن الهی و متعالی خود در
یومالقیامت انفسی او نیست .این که سیر انفسی عارف به کشف حقیقت وجودی او میانجامد،
با التفات به اینکه نسخة ظاهر انسان ،متناظر با کل عالم و نسخة باطن او متناظر با حضرت الوهیت
است (یزدانپناه ،)585 :1392 ،بدین معناست که در این سیر ،عارف به حقایق همة مراتب هستی
دست مییابد.
مفهوم دیگری که در این آیه مطرح است مربوط به نفع و ضرر میباشد که در آیة مذکور
از مال و بنون سلب و در گرو آوردن «قلب سلیم» عنوان شدهاست .باید تبیین نمود که از منظر
عرفانی ،نفع و ضرر چگونه نگریسته شده و بر این اساس چه مقصود عرفانی میتوان از این
مبحث به دست آورد؟

 .1-2مسئلة نفع و ضرر در عرفان و ارتباط آن با اعراض قلبی

 .1-2-1زهدورزی دریچة منفعت عارف
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در عرفان اسالمی مسئلة نفع و ضرر ارتباط وثیقی با زخارف دنیا و داشتههای دنیوی دارد.
مهمترین جلوة داراییهای دنیوی «مال و اوالد» است که در آیة قلب سلیم با عنوان «مال و
بنون» ذکر شدهاست .برخی عرفا در باب مال و اوالد و مسئلة نفع و ضرر آنها اختالفاتی با هم
دارند و این اختالف آرا بیارتباط با بررسی «پیامد»های زخارف دنیا نیست .در باب این پیامدها
تبیینهایی هم ارائه شده که برخی ناظر به سودمندی اموال و اوالد ـ متناسب به شیوة مواجهة
ين آ َمن ُوا ال تُل ْ ِه ُك ْم أَمْوال ُ ُك ْم َو
عارف با آنهاست ـ بهعنوان نمونه غزالی با ذکر آیة «يا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ال أَ ْوال ُد ُك ْم َع ْن ِذ ْك ِر اهلل» (منافقون )9 :و نیز آیة «إِ َّن مِ ْن أَز ِ
ْواج ُك ْم َو أَ ْوال ِد ُك ْم َع ُد ًّوا ل َ ُكمْ» (تغابن:
 .)14دلیل دشمن دانستن اموال و اوالد و ازواج در این آیات را سوق انسان به معصيت بودن و
بازدارندگی آنها از طاعت ذکر میکند (غزالی ،1386 ،ج)119 :4؛ لذا ضرر اصلی از نگاه عارف
متوجه کسانی است که قلبشان مسخر حب مال و فرزندان شده باشد و این امر عامل مهمی در
دور نمودن فرد از منفعت حقیقی است.
فرد سلیمالقلب که در این نشئه از کفر و معاصی و سایر آفات در امان بوده در نشئة دیگر
نیز از مجرای اموال و اوالد به منفعت میرسد با این توضیح که چون مال خود را در راه نیک
استفاده کرده و اوالد را بهسوی حق ارشاد کردهاست ،به این مرتبه دست مییابد (بیضاوی،
1418ه.ق :ج )142 :4و این نشان میدهد که نحوة مواجهه و بهرهگیری از این امور اهمیت دارد.
در آرای عرفا دنیا و زخارف آن در خور توجه نبوده و اساساً بیهیچ شک و شبههای به زهد و
اعراض از آن تأکید میشود .این دیدگاه که بهطور کلی دنیا در نزد عارف «خاكدانى پر از سگ
و مردار» است (نجمالدین رازی1322 ،ه.ق )232 :پرهیز از زخارف دنیا و قطع توجه و تعلق قلبی از
مال و بنون ـ بهعنوان دلبستگیهای اساسی دنیا ـ را ضرورت میبخشد .بنابراین از منظر عارف،
منفعت در گرو اعراض قلبی از این زخارف است.

مسئلة نفع و ضرر در آیات دیگر قرآن نیز در ارتباط با اموری از سنخ مال و بنون ذکر شده و با
ى مِ َن
مقولة معامله مرتبط میشود .نمونة آن آیة  111سورة توبه است که میفرماید :إِ َّن اهلل ا ْشتَر 
ين أَن ْ ُف َس ُه ْم َو أَمْوال َ ُه ْم ب َِأ َّن ل َ ُه ُم ال ْ َجن َّ َه يُقاتِلُونَ فِي َسب ِيلِ اهلل غزالی با اشاره به این آیه سخن از
ال ْ ُم ْؤمِن ِ َ
معاملهای سودمند با حق تعالی به میان میآورد (غزالی ،1386 ،ج  .)372 :4از نظر وی زهد قسمی
109

معامله است (همان) .1از آنجا که دنیا بهعنوان رأس همة خطایا مطرح میشود ،زهد مهمترین قدم
و اول مرحله در سلوک الی اهلل است (السراج1914 ،م )46 :و عارف اصل همة طاعتها را زهد
میداند (مستملی بخاری ،1363 ،ج  .)1219 :3در واقع زهد ترک ماالب ّد است و ترک حالل است
نه ترک حرام و شبهه (همان .)1221 :بر این اساس مواجهة عارف با مال و بنون از ظرافت ویژهای
برخوردار خواهد بود .در برخی آرای قوم ،مراد از اعراض نسبت به داراییهای دنیوی خالی
نبودن دست از آنها نیست بلکه اصل ،خلو دل است که چون برای عارف زاهد حاصل شده،
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منعی برای بهرهگیری سودمند وجود ندارد .این بهرهگیری با احسان و ایثار عارف مرتبط شده
و از این همین مجرا سودبخش خواهد بود (غزالی :1383 ،ج  .)436 :2باید گفت منفعت نهایی
عارف اعراض از مباحات در ازای رغبت به اهلل است (همو :1386 ،ج  370 :4و.)372
آنچه در تشریح مرتبة اعراض عارف سلیمالقلب از ماسوی اهلل گفته شد ،همان منفعت
حقیقی اوست که از مجرای چنین زهدی برای او تحقق مییابد .از حیث انفسی منفعت عارف
در شهود حقیقتی است که اعراض از اغیار برای رغبت به او صورت گرفتهاست .تحقق این
درجه برای عارف به منزلة گشوده شدن ابواب قلب و کشف حقایق است که از آن به یوم
قیامت انفسی نیز تعبیر شد .صاحب كشفاالسرار با نقل حدیث پیامبر که فرمود« :من زهد فى
الدّنيا اسكن اهلل الحكمه قلبه و انطق بها لسانه ».حکمت را مختص کسانی میداند که آلودة عالیق
نشوند (میبدی :1371 ،ج )363 :1و چنانچه روشن است ،حکمت یعنی علم به حقایق اشیا على ما
هي عليه (اصفهانی .)132 :1388 ،غزالی نیز در کیمیای سعادت نیز میگوید زهد در دنیا موجب
گشوده شدن چشمههای حکمت در دل میشود (غزالی ،1383 ،ج  )438 :2و حکیم همان زاهد
در دنیا و کسی است که بنای کارش بر اساسی محکم قرار گرفته زیرا از دنیای فانی اعراض
کردهاست (کاشانی ،بیتا.)374 :
در آیة قلب سلیم بعد از توصیف روزی که مالقات با پروردگار صورت گرفته و در آن
روز «مال و بنون» نافع واقع نمیشود ،به بحث کلیدی مهمی در ارتباط با منفعت نهایی فرد ،اشاره
میشود و آن «قلب سلیم» است که در این بخش از پژوهش ابتدا به تبیین «قلب» میپردازیم.
 .1-3قلب در عرفان

بهطور کلی از منظر عارف قلب دارای دو ﮐﺎرﺑﺮد است :ﯾﮑﯽ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم و دﯾﮕﺮي ﻣﻌﻨﺎي ﺧـﺎص.

 .1البته معاملة صاحبان قلب سلیم بهمنظور رسیدن به منفعتی که صبغة غیر داشته باشد ،صورت نمیگیرد زیرا الزمة
سالمت قلب تهی شدن از اغیار است ،بنابراین معاملة مال و بنون یا اموال و انفس برای ایشان صرفاً هلل خواهد بود.

 .1-3-1اطوار وجودی انسان و بررسی جایگاه ویژة قلب

در مورد اطوار وجودی انسان ،قول عرفا یکسان نیست؛ گاهی هفت طور وجودی برای انسان
ذکر میشود که شامل بدن ،نفس ،قلب ،سر ،روح ،خفى و اخفى (باباطاهر ،همدانی و انصاری،
سر ،خفى و اخفى (سبزوارى )24 : 1386،است .گاهی
 )186 :1370یا طبع ،نفس ،قلب ،روحّ ،
نیز سه مقام کلی برای انسان ذکر میشود که عبارتند از :مقام نفس ،مقام قلب و مقام روح
(كاشانى .)32 :1385 ،برخی دیگر از عرفا سخن از درجات یا اطوار چهارگانه یا حقایق پنجگانه
به میان آوردهاند.
بهرغم تقسیمات مختلفی که در این باب ارائه شدهاست ،باید اشاره کرد که مراتب نفس
ناطقه «يك حقيقت ممتد از خلق تا امر» است (حسنزاده آملی .)181 :1383 ،به بیان دیگر حقيقت
انسان داراى اسما و القاب متعددی است که بر اساس اعتبارات و شئون مختلف تعیین میشوند.
همین حقیقت واحد به اعتبار این که در عالم ماده و كثرت ظهور میکند ،داراى مقام طبع و به
اعتبار تعالی از اجسام و تدبير بدن ،نفس نامیده شده و به این اعتبار که ذات خود و مبدأ وجود
را تعقل کرده و خود در حال تقييد ب ه تعين خاص مالحظه میکند و بهنحو تمايز از اغيار تعقل
مىنمايد ،مقام عقل را دارا میشود .اما در مورد مقام «قلب» نیز گفته میشود که حقیقت انسانی
از حیث این که مظهریت اسمای مختلف را داشته و در نتیجه در تقلب بين يد جالل و جمال
حق است ،مقام قلبیه دارد به اعتبار وساطت بين مقام قلب و باطن وجود ،و تروحن ذات داراى
سر است ،همچنین از حیث این که در وجود نامتناهى فانى بوده و حقيقت ذاتش مكشوف
مقام ّ
نیست ،مقام خفى را دارد و به اعتبار فانی شدن در احديت و باقی شدن به وجود سلطان وجود،
اخفی گفته میشود (آشتیانی.)804 :1370 ،
خ ظاهر و باطن و منشأ فیض بر هر یک از اطوار وجودی انسان میدانند (حسنزاده
قلب را برز 
آملی .)297 :1378 ،آنجا که گفته میشود نفس ناطقه صاحب مراتبی است که در هر مرتبهای
س ناطقه
ب نف 
ظهوری متناسب با آن داشته (سبزوارى )140 :1386 ،و «وجه تسمية مرتبهاى از مرات 
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ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم ﻗﻠﺐ اشاره به ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﻤة اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ واﺟـﺪ آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،اما گاهی ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺗﺒﻪاي
از ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻃﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﺷﻤﺮده میشود که اﻧﺴﺎن از مجرای ﺳـﯿﺮ و ﺳـﻠﻮك (در قوس صعود) و ﺑﻌﺪ
از ﻣﺮﺗﺒة ﻧﻔﺲ ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﺪ (رﻣﻀﺎﻧﯽ و ﭘﺎرﺳﺎﻧﮋاد .)36 :1391 ،این لطیفة ربانی روحانی ،حقیقت
انسان شمرده میشود .در مورد قلب ،به این معناست که گفتهاند :میان دو وجه الهی و حیوانی
منقلب میشود (نوربخش :1378 ،ج .)97 :5
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بقلب ،به اعتبار تقلب مقام قلب است از آ ن جهتى كه مرتبط بحق است» قلب بهعنوان طوری از
اطوار نفس ناطقه به شمار رفته و جایگاه قسمی دارد .اما قلب ویژگیهایی دارد که به اعتبار آنها
غالباً مقسمی برای سایر اطوار وجودی بوده و بهعنوان حقیقت انسانی مطرح میشود .بنا بر آنچه
ذکر شد اولین مرتبة وجودی انسان که او را در مسیر مظهریت حق ـ بدان معنا که ویژة طور قلب
است ـ قرار میدهد ،مرتبة قلب است؛ یعنی آغاز فعلیتبخشی به هدف آفرینش انسان از همین
مقام میباشد .اکنون باید اوصاف قلب را تبیین نمود تا روشن شود که سبب جایگاه ویژة قلب
بهعنوان «حقیقت انسان» که در غالب آرای عرفانی نیز به چشم میخورد ،چیست؟
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 .1-3-1-2ویژگیهای عمدة قلب در قیاس با سایر اطوار
الف) ذووجه بودن و تقلبپذیری

بر مبنای آیات قرآن مجموعهای از اوصاف متضاد برای «قلب» ثابت میشود که برتابندة وجه
دوگانهای برای قلب هستند؛ مانند ایمان و کفر (عدم ایمان) (مجادله 22 :و نحل)22 :؛ تعقل ،فهم
و عدم آن (حج46 :؛ اعراف 179 :و توبه« )87 :رأفت و رحمت» و از سوی دیگر« ،قساوت» (بقره:
 .)74در احادیث نیز اوصاف متضاد مختلفی به قلب منسوب شدهاست (مجلسی1403،ه.ق ،ج:2
 .)148امام علی(ع) در وصف «قلب» انسان ،آن را جایگاه حکمت و اضداد آن معرفی کرده و با
صفاتی از جمله رضا ،خوف ،غضب ،یأس ،طمع و غیره یاد میکند (همان ،ج 56 :5و ج.) 107 :16
بهرغم این اوصاف متضاد ،قلب حقیقتی یگانه دارد .در قرآن کریم می خوانیم« :ما َج َع َل اهلل ُ
ل ِ َر ُجلٍ مِ ْن قَلْبَيْنِ فِي َج ْوف ِ ِه /خدا برای هیچ مردی در درونش دو قلب قرار نداده» (احزاب .)4/با
توجه به تعریف قلب که «تقلب و انصراف از وجهی به وجه دیگر» را شامل میشود ،باید گفت
که قلب بین حاالت مختلف در تقلب و انصراف است و نمیتواند متحقق به هر دو وجه باشد.
قلب میتواند به اوصاف الهی و غیر الهی متصف شود؛ اما اجتماع این اوصاف در یک قلب و
در آ ِن واحد مقدور نیست ،بلکه قلب در صورت انصراف از یک وصف به سمت وصف متضاد
تمایل مییابد (اردبیلی :1381 ،ج.)349 :3
اوصاف ذکرشده بستر بحث از کاملترین وصف قلب را مهیا میکنند.
ب) جامعیت ،احاطیت ،برزخیت و وسعت

خ ظاهر و باطن و منشأ فیض بر هر یک از اطوار وجودی انسان میدانند (حسنزاده
قلب را برز 

آملی .)297 :1378 ،اين لطيفة ملكوتى ،بين اسمای لطفيه و قهريه و تشبيهيّه و تنزيهيّه و جالليّه و
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ج) مرکزیت برای محبت

اگرچه بر اساس آیات قرآن امور دیگری به جز مسائل عاطفی نیز به قلب نسبت داده شدهاست
که از آن جمله میتوان به تعقل و فهم (حج )46:و (اعراف)179:؛ تدبر (محمد )24:و تذکر (ق)37:
و امثال اینها 1اشاره کرد ،اما نسبت دادن امور احساسی و عاطفی به قلب ،بهویژه «محبت» و
«عشق» 2در نزد عارف بارزتر است .گفته میشود« :عرفان ،حقيقت محبت و نتيجة حاصله از
آن است» (نجمالدین کبری .)137 :1368 ،عارف میگوید :بناى جملة احوال عاليه بر محبّت
است (کاشانی ،بیتا )404 :و معتقد است که دوستی با حق در دل طالب مجتمع شده و به جز
حدیث دوست در دل وی نمیماند (هجویری .)394 :1375 ،نسفی محبت خداى تعالى را نهایت
مقامات ذکر کرده و غايت كمال بنده را در غلبة دوستى خداى بر دل محب و رهایی از دیگر
محبتها میداند (نسفی .)334 :1386 ،محبت حق نوری در دل است که رغبت تام به هجرت از
خلق بهسوی حق برمیانگیزد .این محبت مقتضای توجه به حق و اعراض از اغیار است (کاشانی،
 .)380 :1380با ارائة مبحث «سلیم» مسیر و مقصد این قلب روشن خواهد شد.
مؤلفة مهمی که در یوم قیامت انفسی عارف و مالقات او با پروردگارش بروز مییابد ،محبانه
بودن این دیدار است که اراده و اختیار عارف سالک را در تحقق آنچه به موت ارادی ،والدت
ثانوی ،سیر صعودی و امثال اینها یاد میشود ،نشان میدهد .با عنایت به اینکه گفته میشود
محبت حق به انکشاف حقیقت و اطالع بر سرائر میانجامد (اردستانی ،)104 :1388 ،میتوان از
حیثی اشاره کرد که همین محبت و عشق در قلب عارف به حصول «یوم قیامت» انفسی ـ که
اصلیترین تبیین آن را انکشاف حقایق خواندیم ـ منتهی شدهاست .در جای دیگر آمده« :محبّت
اخذهاى است قلب را من ّ
الل تعالى ،يعنى كسى را كه خداى به محبّت برگزيند ،از جمال خود
 .1برخی اوصاف نیز به مفاهیمی دیگر نسبت داده شدهاند که این مفاهیم بنا به عقیدة برخی مفسران اشاره به همان
قلب دارند ،همچون صدر و فؤاد .لذا این اوصاف نیز برای قلب ثابت میشوند ،اما تشریح آنها ضرورتی ندارد.
 .2در اینجا از پرداختن به مراتب محبت که حد مفرط آن عشق نامیده میشود ،پرهیز شده و این تفاوت مد نظر نیست.
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جماليّه و همچنین بين ادراكات جزئيّه و كليه تقلب میپذیرد؛ از جهت این تقلّب نيز بهآن قلب
گفته میشود (آشتیانی .)796 :1370 ،این صفت در باب انسان که به ید جاللی و جمالی حق خلق
شدهاست ،نیز بهعنوان معیار مهم کمال و جامعیت او مطرح میشود .قلب قابلیت دریافت تجلی
احدی جمعی را دارد و این صالحیت مربوط است به صفت اعتدال و حالت توسط آن (مجهول،
2004م .)106 :قلب ،جامع احکام وجوبی و امکانی ذکر شده است (آشتیانی.)803 :1370 ،
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سرى برو كشف كند و از قدس كمال جالل خود برو ظاهر كند و دل او را به آن بگيرد و او را
ّ
از خودى خود بستاند( »...باخرزی .)239 :1383 ،بر این اساس قلب عارف به محبت و عشق حق
است که قادر به شهود حقایق ـ و به تعبیری که گذشت ـ تجربهگر یوم قیامت انفسی خواهد بود.
گفته میشود درک عوالم معنويّه به مقام محبّت و شهود حاصل میشود (اصفهانی.)170 :1388 ،
پس از بیان ویژگیهای مهم قلب که بهویژه با توجه به اقتضای هدف پژوهش انتخاب
شدهاند ،باید دید که مراد از قلب در آیة قلب سلیم چیست؟
 .2-1-3-1مقصود از «قلب» در آیة «قلب سلیم»
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در ذیل این عنوان دو مسئله قابل طرح است :نخست اینکه مراد آیه از قلب میتواند اشارهای
باشد به طوری از اطوار چندگانة وجودی انسان که در اینصورت دلیل این رجحان را بایستی
در ویژگیهای قلب جست و دیگر اینکه مقصود از قلب به کل حقیقت انسان باشد نه مرتبهای از
مراتب وجودی او .در اینجا نیز التفات به اوصاف و یا امتیازات قلب ضرورت مییابد .از بررسی
آنچه در باب قلب گفته شدهاست ،چنین برمیآید که مقصود قرآن به هر یک از دو معنای
سابقالذکر که باشد ،در تبیین دلیل این انتخاب یا رجحان به دو مسیر متمایز نخواهیم رسید و
همان گونه که گفته شد توجه به ویژگیهای اصلی قلب در روشن شدن علت هر دو انتخاب
اهمیت خواهد داشت.
قلب بهعنوان طوری از اطوار وجودی انسان در روایات و هم در بسیاری از آرای عرفا نیز
محوریت دارد 1و این محوریت هم از حیث نشئة عنصری و هم در مراتب مافوق برای قلب ثابت
شدهاست .گفته میشود که منشأ تمامی افعال انسانی از حيث نشئة طبيعى عنصريش ،باطن قلب
است (قونوی ،1381 ،ج .)212 :1بر اساس روایات نیز قلب امیر جوارح معرفی شده و تعقل و فهم
به آن منسوب میشود (حر عاملی1409 ،ه.ق ،ج ،)170 :15همچنین صالح جسم و فساد آن به
صالح و فساد قلب ارتباط مییابد و این ارتباط حتی زمانی که مراد از قلب ،قلب جسمانی باشد
نیز ثابت است( .مجلسی1403 ،ه.ق :ج )243 :48
عبدالرزاق کاشانی ،قلب را لطیفهای میداند که انسانیت بدان تحقق مییابد (کاشانی1426 ،ه.
ق .)65 :این لطیفه با التفات به ویژگیهایش کاملترین مرتبة وجودی انسان و بازتابی از آفرینش
انسان به ید جاللی و جمالی حق تعالی است .در حقیقت ،قلب انسانی محاذی با کل اشیا از
 .1شایان ذکر است که مراد از این مباحث اثبات ارجحیت قلب بر سایر اطوار وجودی نبوده بلکه در پی روشن
شدن چرایی استفاده از قلب در این آیه هستیم.

بهعنوان کاملترین حصص مطرح میشود .با این شرح که چون تمام حقایق عالم و عقول و
س ناطق ه (در مقام كمال خود) منطوى بوده و او تمام موجودات
ُص َور و معارف الهيّه در وجود نف 
را میتواند ادراک کند پس مافوق موجودات بوده و محیط بر آنهاست« .قلب» نیز با توجه به
توصیفات آن از چنین تمامیتی برخوردار است (تهرانی ،1423 ،ج.1)196 :5
بنا بر آنچه ذکر شد دستکم دو تبیین مهم در مورد مقصود آیه و چرایی آوردن «قلب»
قابل طرح است .نخست اینکه بگوییم در آیة «قلب سلیم» تمام حقیقت انسان است که در
پیشگاه اهلل حاضر میشود نه طوری از اطوار او .زیرا بازگشت بهسوی او یک بازگشت تمام
و کمال است چه در ساحت انفسی و چه آفاقی .مطلب دیگر اینکه اگر مراد آیه را طور قلب
بهعنوان مرتبهای از مراتب وجودی انسان بدانیم (ضمن اینکه حضور تمام حقیقت انسان را
نادیده نمیتوان گرفت) با توجه به خصوصیت تقلبپذیری دائم قلب میان وجه الهی و غیر
الهی میبایست «سالمت» از آفات وجه غیر الهی برای طور قلب «تثبیت» شده باشد ،وگرنه لقای
پروردگار دنبالکنندة منفعت نهایی برای صاحب قلب سلیم نخواهد بود؛ لذا قلب تقلبشوندهای
که به مقام سالمت راه یافته و در واقع از انصراف دائم بین وجه الهی و غیر الهی به ثبات در مقام
الهی دست یافتهاست ـ با توجه به محوریت آن و اوصاف ویژهای که دارد ـ بهمنزلة این است
که تمام حقیقت انسان و همة اطوار او به مقام سالمت نائل شده باشد.
مطلب دیگری که جا دارد تبیین شود این است که مراد آیه از «قلب سلیم» قلب تربیتشده و
قلبی است که تبدیل یافته باشد؛ بنابراین در این آیه سخن از قلب «تبدیل یافتگان» است (بدخشی،
 ،)159 :1374یعنی همان قلب معنوی که انسانیت فعلیتیافته را نشان میدهد و در آیة «إِ َّن فِي
ذل ِ َ
ك ل َ ِذ ْكر 
ب» (ق )37:نیز بدان اشاره رفتهاست .این تبدیل با فرایند تربیتی
ى ل ِ َم ْن كانَ ل َ ُه قَل ْ ٌ
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غیب و شهادت است (مجهول2004 ،م ،)46 :همچنین گفته میشود که قلب ،اسمای الهیه را
به نحو احدیت جمع داراست و از سوی دیگر در تقلب بین وجوه پنجگانهای است که نفس
بهسوی عوالم کلیه خمسه دارد (حسنزاده آملی .)297 :1378 ،با این شرح در بحث اطوار نیز
حقیقت واحدی مطرح است که در مراتب مختلف ،ویژگیهای مختلفی یافته و وجوه مختلفی
به خود میگیرد (کاشانی 424 :1385 ،و  .)425آنچه در باب جامعیت ،برزخیت ،سعة قلب و نیز
تقلبپذیری آن عنوان شد ،متناظر است با اوصاف نفس ناطقة انسانی که در بحث از حصة انسان

که برای سالک این طریق مطرح میشود ،تحقق خواهد یافت .با توجه به اقتضای پژوهش به

 .1شایان ذکر است که در اینجا انسان تربیتشده و قلب تربیتشده مد نظر است و مراد آیه نیز از صاحب قلب
سلیم نیز همین است .نه هر قلبی و نه حتی منحصرا ً انسان کامل.

115

اوصاف مهم قلب تربیتشده اشاره میکنیم.
الف) قلبی که در مسیر فطرت است

در تبیین عرفانی آیة  89شعراء ،سخن از قلب معنوی «عارف» است .یعنی قلبی که تربیت شده
و در مسیر فطرت اصیل قرار گرفته و وجه الهی یافتهاست .از نظر امام خمینی زمانی میتوان به
قلب ،نام «قلب» را نهاد که وجهه غیبی یافته باشد .در اینجا والدت ثانوی و ملکوتی مطرح است
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و والدت ملکوتی انسان نیز پس از تربیت یافتن و با حصول مقام قلب برای وی حاصل میشود
(امام خمینی.)420 :1386 ،
پیرو آنچه در باب اطوار وجودی انسان نقل شد ،عارف سالک در سفر معنوی خود ،مراتبی
را طی میکند .او در سفر اول از اسفار اربعه به مقام قلب میرسد (بحرالعلوم1425 ،ه.ق.)144 :
ب يعنى از درجة حيوانيت تا افق مبين كه
این سفر همان «حركت سالك از مقام نفس تا مقا م قل 
مرتبة انسانيت» و سفر من الخلق الى الحق است (موسوی خلخالی)197 :1322 ،؛ بنابراین سالکی
که به مرتبة «قلب» نائل شده ،بدین معناست که از درجة حیوانیت به مرتبة انسانیت تعالی یافته و
این مقام داللت بر فعلیت بخشیدن به حقیقت انسان دارد .در آرای عرفا اوصاف ذکرشده برای
قلب که آن را در میان اطوار وجودی دیگر ،برجستگی خاصی میدهد ،در باب «حقیقت قلب»
است که در مسیر فطرت اصیل قرار دارد.
ب) اتصاف به عشق و مشاهده

اگرچه به بحثهای تفصیلی مربوط به «سلیم» نرسیدهایم ،ذکر یکی از معانی آن از حیث
جهتدهی به بحث حاضر ،الزم مینماید .بر اساس تعاریف معدودی از معنای سلیم ،مقولة
«محبت» نیز اخذ میشود .زیرا یکی از معانی سلیم ،لدیغ یا مارگزیده است و گفته میشود
که «سلیم» آن است که از محبت مانند مارگزیده به خود میپیچد (قشیری1981 ،م ،ج.)235 :3
این معنا اگرچه کمتر به کار رفته ،اما از آن حیث که میتواند داللت بر عشق مکتوم در قلب
تربیتشدة عارف داشته 1باشد ،اهمیت دارد.
از جمله ویژگیهای برجستة منسوب به قلب« ،عشق» است؛ اما این ویژگی در قلب عارف
ق
داللت بر امری فراتر از ِصرف ارتباط با امور احساسی بوده و وجه الهی مییابد .عارف از عش 
 .1گفتنی است که عشق و محبت بهطور کلی از اوصاف مهم «قلب» است ،اما در اینجا مقصود ما وصف قلب
تربیتشده است که قلب عارف و سالک الی اهلل میباشد.

مكتوم سخن میگوید که مخصوص قلوب عارفان است و بر آنها آشكار مىشود (ابن عربی،

ق را ناشى از نوعى
عشق عارف بیارتباط با مشاهده و ادراک در قلب او نیست .مولوی عش 
ادراك میداند
ت
اين محبت هم نتيجةى دانش اس 

ت
كى گزافه بر چنين تختى نشس 

(مولوی)216 :1373 ،

مشاهده به رؤیت قلبی اشاره دارد ،این رؤیت به غیب و عالم علوی مربوط است .عارف
اطالع قلوب به غیوب را به مشاهده تعبیر میکند (بقلی شیرازی1426 ،ه.ق .)153 :عارفان اساساً
متحقق به مراتب مختلفی از مشاهده هستند که بر اساس قابلیتها و نیز مرتبة سلوکی آنها حاصل
میشود .مشاهده در مرتبة قلب نیز یکی از درجات مشاهده است .گفته میشود که مشاهده آن
است که در قلب چیزی سوای حق باقی نماند و هر آنچه غیر اوست تالشی یابد (السراج الطوسی،
1914م .)68 :مشاهده مخصوص قلوبی است که به حق تعالی سکون یافتهاند و حق نیز ایشان را
به رؤیت دیدنیهای عالم علوی که فقط به چشم قلب دیده میشود ،نائل میکند (البدلیسی،
1999م)98 :؛ لذا برای نیل به مشاهده ،سالمت یافتن از ماسوی اهلل الزم است .قلبی که در مقام
مشاهده است ،اساساً به غیر او تعلق ندارد .قلب با مشاهدة محبوب از درک کل محسوسات
غایب میشود (ابن عربی ،بی تا ،ج  ،)389 :2زیرا مشاهده با بقای رسم حاصل نمیشود (طارمی،
.)491 :1377
بحث در باب قلب و مباحث مربوط به آن در اینجا اتمام یافته و طبق آیة قلب سلیم وارد
بحث «سالمت» میشویم.
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 .)176 :1378از آنجا که قلب عارف محبت غير حق را از درون خود دور کردهاست ،حقيقت
عشق در باطن او ظهور میکند (همدانی و ریاض .)532 :1370 ،از سوی دیگر مراتب مختلف
ق مهمترين ركن در طریق عرفان تلقی شده و
تربیت قلب نیز به مدد عشق صورت میگیرد .عش 
گاه گفته میشود که درک آن تنها از عهدة انسان كامل برمیآید ،زیرا او مراتب ترقّى و تكامل
را پيمودهاست (سهروردی.)275 :1375 ،

 .1-4تبیین «سالمت» در آیه از منظر عرفان

 .1-4-1معناشناسی «سلیم»

در آیة مورد بحث ،واژة «سليم» از ریشة «سلم» است و این واژه داللت بر «برائت» دارد (ابن

منظور1412 ،ه.ق ،ج )342 :6و به معنی دوری از آفات ظاهری و باطنی است .گاه گفته میشود
117

که این واژه ،به معنی امانیافته از آفات است و به دوری از آفاتی اشاره دارد که مالزم با رؤیت
خلق هستند (الجیالنی1426 ،ه.ق .)341 :گاه گفته میشود قلب سلیم قلب امانیافته از هوی و از
سوی دیگر در مراتب واالتر قلبی را سلیم میگویند که از ماسوای حق تهی شده باشد (مکی،
1417ه.ق ،ج215 :1و  ،)317همچنین گفته میشود قلبی که از «حب دنیا» رسته باشد« ،قلب سلیم»
است (گنابادی1408 ،ه.ق ،ج .)157 :3در شرح تعرف مفهوم «سلیم» چنین تفسیر میشود« :تفسير
سليم آن باشد كه دل خويش به خداوند سپارد و داند كه نگاهداشت دل بر من نيست ،به وى
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سپارد تا نگاه دارد و شايد كه معنى سليم ذوسالمت باشد ،يعنى دلى دارد با سالمت از عيوب و
آفتها و هر معنى كه داند كه دل او را معيوب گرداند ،دل را از آن معانى پاك دارد» (مستملی
بخاری ،1363 ،ج.)1061 :3
از ابوبکر کتانی در باب معنای قلب سلیم سؤال شد و وی پاسخ گفت که قلب سلیم بر سه
وجه است .1 :قلبی که مالقات کند خداوند را و در قلبش شریکی برای او نباشد؛  .2با حق تعالی
غیر او را نخواهد قلبش مشغول چیز دیگری نباشد و  .3وجه سوم سالمت قلب به فنای از همة
اشیا و حتی فنا از رؤیت عبادت و ذکر الهی مربوط میشود که از آن به فناى عن اهلل باهلل ،تعبیر
میکند یعنی در وجه سوم ،قلب سلیم قلبی است که مالقات کند پروردگارش را در حالی که
از همة اشیا فانی شده است (السراج الطوسی1914 ،م.)90 :
 .1-4-2تبیین برخی واژگان مرتبط با سلیم

آشنایی با مفاهیم دیگری که در ارتباط با «سلیم» هستند ،دایرة بحث را گسترده کرده و به غنای
آن کمک خواهد کرد .هر یک از این مفاهیم ،معنای «سالمت و برائت از آفات» را در خود
داشته و از سوی دیگر داللتهای مخصوص نیز دارند.
قلب سلیم از درجة «سالم» برخوردار است .در باب «سالم» گذشته از معانی چهارگانهای
که ذکر شده و در تمامی آنها رهاشدگی از آفات مطرح است (میبدی ،1371 ،ج  ،)365 :3تجرد
نفس از محنت هر دو دنیا ذکر شدهاست (جرجانی )53 :1370،که در اصل به همان معناست که
در باب «سلیم» گفته میشودَ « .سالم» بهعنوان اسمی از اسامی خداوند ،بدین معناست که در او
غصهاى ،و خوف و ترسى ،و عجز و فتورى ،و جهل و نادانىاى ،و
«هيچ نقصانى ،و اندوه و ّ
مرگ و هالكتى ،و مرض و شدّتى ،و گزند و آفتى ،و ناراحتى» راه ندارد .این صفت به مؤمن
نیز نسبت داده مىشود و او به صفت سالم متّصف بوده و به اسم سالم مس ّمى میباشد (تهرانی،
1423ه.ق ،ج.)124 :10

در ارتباط با «سلیم» ،مفهوم «اسالم» نیز مطرح میشود که به معنی خضوع و انقیاد بوده
(جرجانی )10 :1370 ،و عبارت است از استسالم همة امور به حق تعالی (کاشانی .)10 :1385 ،از
منظر عارف اساساً انقیاد و تسلیم ،از مهمترین مؤلفههای سلوک و الزمة عبودیت است (قيصرى،
 .)668 :1375سالک باید بهعنوان شأنی از شئون الهی که خود ،فاقد استقالل است ،متحقق به
انقیاد باشد .اسالم دارای مراتبی است که از قشر و سطح تا حقیقت باطنی آن را شامل میشود.
در یک تقسیمبندی ،سخن از اسالم ظاهر یا جسدانیِ ظلمانی و نیز اسالم باطنی و روحانیِ نورانی
است .اسالم ظاهری عبارت از اقرار لسانی و عمل به ارکان بوده ،ولی اسالم باطنی با انشراح
صدر و قلب به نور الهی پیوند مییابد .سالک تا زمانی که فراتر از ظاهر ارتقا نیافته باشد ،به آن
حقیقت روحانیِ نورانی اسالم نائل نمیشود .واصل شدن به نور در گرو فرارفتن از قشر اسالم به
عمق و حقیقت آن است که از آن به طلوع و یوم تعبیر میشود که مقام انکشاف حقایق و حقیقه
الحقایق است (حقی بروسوی ،بیتا ،ج.)16 :1
صاحب قلب سلیم از تجربة «تسلیم» نیز برخوردار است .عارف ،اهل تسلیم را همان اهل
سالمت میداند (گنابادی1408 ،ه.ق ،ج .)485 ،2در تسلي م که همان خويشتن را به حق سپردن
است ،عارف سالک به كلي خود را از غير حق فارغ میکند تا به حق تعالى مسلِم شود .این مقام
نیز درجاتی دارد ،از بدایت تا نهایت یعنی از تسلیم بیچون و چرای احکام ظاهری شرع بودن
تا نهایت درجة آن که عبارت است از تسلیم مادون حق به حق و حتی سالمت یافتن از رؤیت
تسلیم (کاشانی1426 ،ه.ق .)115 :این مرتبه در درجة نهاییاش که عارف ،رسم را به حقیقت
تسلیم میکند ،با مقصود آیه از «سلیم» مطابقت دارد .تسلیم کردن ماسوی اهلل به حق که مستلزم
ندیدن مؤثری به جز اوست و نیز عدم رؤیت مقام تسلیم بدین معنا که آن را از جانب حق ببیند
نه خود (کاشانی )344-342 :1385 ،به قلب سلیم اشاره دارد.
از بررسی مفاهیم مرتبط با سلیم ،بهطور کلی این نتیجه حاصل میشود که در تمامی آنها
«سالمت و دوری از آفات» با «انقیاد» به حق از یکسو و با «اعراض» از غیر حق از سوی دیگر
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مظهر حقیقی اسم سالم ،فردی است که «سالمت از آفات» را در دو درجه از آن دارا باشد:
یکی سالم بودن خُ لق اوست در معامالت ،مکالمات ،معاشرات ،امانات ،دیانت و دیگری حفظ
سکینه ،وقار ،تواضع ،صبر و منازعه نکردن در مواجهه با اهل غفلت و جهل (راز شیرازی،1363 ،
ج  )384 :1که فرمودَ « :و إ ِذا خا َطبَ ُه ُم الْجا ِهلُونَ قالُوا َسالماً» (فرقان .)25 :میتوان گفت عارفی که
متحقق به «سالم» است در سطح انفسی از آفات بری بوده و بازتاب این سالمت را در ساحت
آفاقی نیز نشان میدهد .حصول سالمت در هر دو ساحت مستلزم مجاهده با آفات است.

119

به دست میآید .عارف سالک در طی دو فرایند سلبی و ایجابی صاحب «قلب سلیم» میشود؛ با
پاک کردن دل از عوامل آفتزا (که تحت نام عیوب میگنجند) و تسلیم کردن آن به خداوند.

نتیجهگیری

آیات  88و  89سورة شعراء از «روزی» سخن میگوید که تنها امر «نافع» برای انسان در آن
روز که «نزد پروردگار» میآید« ،قلب سلیم» خواهد بود .از حیث انفسی این روز مالقات به
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روز مواجهة درونی عارف با حق که مالزم با درک حقایقی از اشیاست ،تبیین میشود .بنابراین
هنگامی خواهد آمد که حقیقت منکشف میشود و این انکشاف در پرتو اتصال به مبدأ و فنا در
توحید صورت میگیرد .وصول قلب به چنین درکی از حقیقت در گرو سالمت آن از همة اغیار
است که طی سلوک الهی حاصل میشود .صاحب قلب سلیم ،از آن حیث نافع میگردد که در
شهود پروردگار نه کاال و نه منفعت و نه حتی نفس خویش را رؤیت نمیکند .وارستگی سالک
از مطلق شرک ،معاملهای سودمند را به هنگام رجوع او به مبدأ یگانه رقم میزند و این منفعت
ِ
معروف سالک بودهاست.
اساساً فراتر از پاداش های محسوسی خواهد بود که در این نشئه،
عارف با سیر انفسی در این نشئه به مقامی نائل میشود که همان یومالقیامت و روز انکشاف و
شهود حقایق در ساحت نفس اوست پیش از آنکه یومالقیامت و یوم رجوع آفاقی را تجربه کند.
به هر روی منفعت و سود حقیقی در آن هنگام از آن کسی است که سیر ملکوتی انفسی او در
تناظر با سیر آفاقی قرار گیرد و سلم را از جهان صغیر به جهان کبیر تسری دهد.
در آیة قلب سلیم وصف «سلیم» متوجه لطیفة «قلب» شدهاست که ویژگی اصلی آن تغییر و
تبدل است .از آنجا که قلب با «تالطم امواج خطورات بینهایت» مواجه است حصول سالمت
آن نیز امری دشوار میباشد؛ یعنی قلب دائماً در توجه به وجه غیب و شهادت ،تقلّب میپذیرد.
لذا تحقق سالمت برای این لطیفة روحانی و حصول ثبات در این مقام برای قلب حائز اهمیت
فراوانی است؛ این امر ارزش مقام اطمینان ،سلم و آرامش را ـ که از مفهوم «سالمت» به دست
میآیند ـ نیز نمایان میسازد .تربیت قلب و باطن آدمی و تحقق سالمت آن از آن حیث اهمیت
دارد که بازتاب برونفردی نیز داشته و به ساخته شدة جوامعی سرشار از سلم و صلح و رأفت
منتهی میشود و این امر از اهم نیازمندیهای عصر امروز است.
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