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 چکیده 

است. خودشناسی، مقدمه خداشناسی است و « قلب در قرآن»یکی از مسائل مهم در معارف دینی، موضوع 

باشد وچون معتبرترین منبع اسالمی قرآن ترین گام در خودشناسی، شناخت حقیقت قلب و کارکرد آن میبزرگ

 ای دارد.ی حقیقت قلب و کارکرد آن اثر ویژهبردن به دیدگاه قرآن در بارهاست، لذا پی 

ها به ی اسالمی آگاهی بخشی افراد جامعه به خصوص جوانان، در مورد مسائل دینی در رسیدن آندر جامعه

معنا ومفهوم ی سعادت و پیشرفت جامعه از نظر معنوی مؤثّر است،  بنابراین هدف اصلی این رساله تبیین عالمانه

سازی فکری مهیا باشد تا با شناخت دقیقی از آن نسبت به تحصیل قلبی سالم زمینهقلب، انواع وکارکردهای آن می

 گردد.

ی حقیقت معنای قلب در قرآن مفسرّان باشد. دربارهمی« نفس و روح»منظور از قلب در کاربرد قرآنی همان 

هایی به قلب نسبت شود که در آیات قرآن  ویژگییات قرآن روشن میهای گوناگونی دارند. پس از بررسی آدیدگاه

داده شده است، از جمله: کوری دل، قساوت، نرمی دل، خشوع، رأفت و ... و گاه گناه کردن هم کار قلب دانسته شده 

 است. دهد این صفات با قلب مادّی مناسبت ندارد. لذا قلب در قرآن به معنای نفس و روح است. این نشان می

هایی از سوی دیگر، کارکردهایی در دو نوع ادراکات و احساسات برای قلب بیان شده است که ادراکات با واژه

دارد که اگر قلبی سالم باشد عمل ادراک و فهمیدن را به مانند: تعقّل، تدبّر، تفقّه در آیات الهی آمده است و بیان می

کند، محبت و رأفت و ز نوع  مثبت و گاه  از نوع منفی جلوه میدهد. احساسات قلبی هم، گاه اخوبی انجام می

 باشد. سکون و آرامش و ...  از احساسات مثبت و اضطراب و ترس و تنفّر و .... از احساسات منفی می

باشد، زیرا مطالب در مواردی به توصیف برخی از مسائل از تحلیلی می ـدر این رساله روش نگارش توصیفی    

ی قلب صورت گرفته ها و کارکردهای قلب پرداخته و در برخی از موارد نیز تحلیل وبررسی دربارهگیجمله ویژ

 باشد.ای میاست. همچنین روش جمع آوری مطالب به صورت کتابخانه

 : قلب، خودشناسی، نفس، روح.کلید واژه ها
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