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یابیم  استعمال شده است؟ با نگاهی دقیق به متون نظم و نثر عربی و حتی فارسی در می        
بـه عنـوان   ی از مغـز  سخنمنظوم و یا منثور خود      که هیچ شاعر و یا نثر پردازي در آثار          

در این مقاله بـرآنیم تـا از رهگـذر    . مرکز عشق و عاطفه و دوستی به میان نیاورده است   
اکتشافات جدید علمی و از منظر قرآن کریم اثبات کنیم که اسـتعمال قلـب در قـرآن و              
ادبیات عرب نه تنها مجاز نیست بلکه حقیقت است و این لفظ در معناي اصـلی خـود                  

  .ستاستعمال شده ا
  

  پیشینه تحقیق
شود، تحقیقات  از آنجا که قلب یکی از مهم ترین اجزاي بدن انسان محسوب می

این تحقیقات غالبا مشتمل بر تشریح . فراوانی در ارتباط با آن صورت گرفته است
ساختار فیزیکی قلب و عملکرد آن بوده که در کتابهاي طبی و نیز سایتهاي پزشکی به 

نکته مهم در این زمینه آن است که تاکنون سخنی از .  استشده تفصیل از آن یاد 
در آیات قرآن و متون ادبی به میان نیامده است؛ زیرا به ) و نه مجاز(حقیقی بودن قلب 

  .اعتقاد عموم، سخن از قلب در این متون، مجاز است
اصوال دانشمندان در خالل سالیان متمادي، قلب را از نظر فیزیولوژي مورد بررسـی              

دانستند اما در اواسط قـرن بیـستم و بـا آغـاز قـرن             و آن را تنها یک پمپ می        ار داده قر
آوري  انگیـز و حیـرت   بیست و یکم، با پیشرفت عمل پیوند قلب، محققان پدیده شگفت     
این حاالت زمانی روي . را در مورد قلب دریافتند که تفسیر یا توجیهی براي آن نداشتند

این تغییرات به حدي عمیق بـود کـه   . کردند دید استفاده میداد که بیماران از قلب ج   می
داد کـه   نـشان مـی   شد و گاه به چیزهایی عالقه بیمار دچار تغییرات اعتقادي و فکري می    

اي نداشت و بر عکس از چیزهایی متنفر بود که قبالً تنفري از آن             قبال هرگز بدان عالقه   
دهه پیش معتقد   تا سه،خصصان قلبمت در حالی بود که عموم مردم و حتی  این.نداشت
 بیمـار   رفتار و خلق و خويثیري درأهیچ تجایگزینی قلب با یک قلب مصنوعی    بودند  

  .نخواهد داشت
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کـه هماننـد نفـس و    کردنـد   معرفی می قلب معنوي رابرخی قلب مذکور در قرآن  از سوي دیگر،    
امـروزه  . حقیقـت اسـت   خن ازغافل از اینکه مجازي در کار نیست و سـ     . روح غیر قابل رؤیت است    

سـازي   اند که قلب در حدود چهـل هـزار سـلول عـصبی دارد کـه کـار ذخیـره               بت کرده ن ثا دانشمندا
در واقــع قلــب بــا ایــن  )(www.therealessentials.com/followyourheart.htmlاطالعــات را برعهــده دارنــد 

  را بـه مغـز صـادر مـی      تعداد سلول عصبی همچون یک دولت مستقل عمل مـی کنـد و فرمـان الزم               
. براي ذخیره اطالعات است  مهمی   هر سلول از سلولهاي قلب منبع        بنابراین )همان( کند

یعنی همان چیزي که ما آن را عقـل        ،  از حافظه قلب  این امر موجب شده که دانشمندان       
دکتر مایکل رزن استاد داروسازي و همکـارانش پـس از        .  سخن به میان آورند    ،نامیم می

این . اند قلب همانند مغز داراي سلولهاي ذخیره حافظه است حقیق ثابت کردهپنج سال ت 
بـه چـاپ    »Studying Heart Memory«نظریه علمی بسیار مهم در مقالـه اي بـا عنـوان    

  )www.cumc.columbia.edu( .رسیده است
شود به خـوبی   با نگاهی به آیات قرآن کریم این مطلب که نوعی اعجاز محسوب می     

  :ات استقابل اثب
: فرمایـد  خداوند سبحان محل نزول قرآن را، قلب مبارك پیامبر معرفی کـرده و مـی               

)        ِذِريننالْم كُونَ ِمنِلت لَى قَلِْبكع الْأَِمني وحلَ ِبِه الرزِريـلَ  ( و یا )194شعرا ( )نا ِلِجبودكَانَ ع نقُلْ م
  ) 32ن فرقا( )كَذَِلك ِلنثَبت ِبِه فُؤادك ورتلْناه ترِتيالً(و یا  )97بقره ( ) اللَِّهفَِإنه نزلَه علَى قَلِْبك ِبِإذِْن

همه این آیات مؤید این نکته است که مکان سخنان واقعی و غیر قابل شـک، قلـب         
غِو ِفـي  لَا يؤاِخذُكُم اللَّه ِباللَّ(بر این اساس مؤاخذه نیز بر اساس قلب او است      . انسان است 

ِليمح غَفُور اللَّهو كُمقُلُوب تبا كَسِبم اِخذُكُمؤي لَِكنو اِنكُمم225بقره ( )أَي(  
أَفَلَم يِسريوا ِفي الْأَرِض فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعِقلُونَ ِبها أَو َآذَانٌ يسمعونَ ِبهـا              (: فرمایـد  خداوند می 

  ا لَا تهور  فَِإندالَِّتي ِفي الص ى الْقُلُوبمعت لَِكنو ارصى الْأَبمآیا انسانها در زمـین بـه   (. )46: حج( )ِع
گشت و گذار نپرداختند تا دلهایی داشته باشند که بـدان خـردورزي کننـد و گوشـهایی      

هـا   شوند بلکه دلهـایی کـه در سـینه        پس چشمها کور نمی    .داشته باشند که بدان بشنوند    
کند تا کسی گمان نبرد   این آیه مکان قلب را به طور دقیق معین می        )شوند ست کور می  ا

ُلـوب     (:فرمایـد  مـی   نیـز     .مغـز اسـت   مجاز و به معناي      ،قلباز  مقصود خداوند    هـم قُ لَ
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ا  ه هونَ بِ ایفْقَ در ایـن  قرآن کریم ) کنند آنها دلهایی دارند که بدان درك نمی . ()179: نعاما() لَ
را بـا   ادراكقلـب و   93و در سوره توبـه آیـه   مکان ادراك را قلب معرفی کرده        آیه نیز 

 یعنی خداوند بـه     )وطَبع اللَّه علَى قُلُوِبِهم فَهم لَا يعلَمونَ      : (فرماید میدانسته و   مرتبط  یکدیگر  
  .دلیل مهر نهادن بر دلهاي آنها، قدرت ادراك را از آنها گرفته است

  
   اسرارقلب، محل ذخیره

آيات بينات ِفي   هو  ( :فرمایـد  داند و می    قرآن کریم همچنین قلب را محل ذخیره أسرار می        
 وا الِْعلْمأُوت وِر الَِّذيندون( و يا )٤٩العنكبـوت  ( )صِلنعا يمو مهوردص ِكنا تم لَمعي كبرالقـصص  ( )و

يعلَم خاِئنةَ الْأَعيِن ومـا  (و نيز  )٧٤النمل ( ) ما تِكن صدورهم وما يعِلنونَوِإنَّ ربك لَيعلَم  ( و یـا     )69
 وردِفي الصخ(و یا   )  غافر 19( )تاللَّه هلَمعي وهدبت أَو وِركُمدا ِفي صفُوا مخو  )٢٩آل عمران ( )قُلْ ِإنْ ت

 قـرآن، همچنـین خداونـد    )154 مائده() ِفي صدوِركُم وِليمحص ما ِفي قُلُوِبكُموِليبتِلي اللَّه ما  (يا  
بنـابراین   )23لقمـان   ( )ِإنَّ اللَّه عِليم ِبذَاِت الصدور    (: حکیم را دانا به أسرار قلب بیان می کند        

 ایـن  از. هدایت مغز را براي انجام وظایف مهم برعهده دارنـد  ساز قلب    ي ذخیره سلولها
کند که هر چیزي در قلب وجود دارد، و خداونـد    تاکید می سبحانرو است که خداوند     

وِليبتِلي اللَّه ما ِفي صدوِركُم وِليمحص ما ِفي قُلُـوِبكُم   : (آزمایـد  دانچه در دلها داریم می    را ب ما  
  .)154: آل عمران() واللَّه عِليم ِبذَاِت الصدوِر

عرب نیز در این وادي بـا الهـام از قـرآن کـریم، مرکـز ادراك را قلـب معرفـی            شعراي  
  :گوید می) 275دیوان، ص  (گوید  میمحیی الدین بن عربی . اند کرده

  
  ه الرمحن من درِرمبا قد أودع        إنَّ اللسانَ رسولُ القلِب للبشِر

مرواریـدها را در آن بـه    زبان فرستاده قلب براي بشر است که خداوند رحمـان       :ترجمه
  .ودیعه نهاده است

  )همان: (گوید و نیز می
حثَدحدثَ القلب عن اهللا لنا          عن الروِح كما القلب  

  .گوید گوید همچنان که قلب از خدا برایمان سخن می قلب از روح سخن می: ترجمه
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آن عـاجز  کنـد کـه چـشم از درك      معتقد است قلب چیزي را درك می  بهاء الدین زهیر  
  )149، ص 1980: (است

  والقلب يدرك ما ال يدرك البصر     إني عِشقتك ال عن رؤيةٍ عرضت
من عاشق تو شدم نه با نگاهی که صورت گرفت بلکه با قلبم عاشق تـو شـدم؛       : ترجمه

  .کند که دیده از درك آن عاجز است زیرا قلب چیزي را درك می
  )236، ص 3، ج 1407االصفهانی، (: گوید یز می ن)ق.هـ167 – 91(بشار بن برد 

يب     ويزهــدين يف حب عبدةَ معشر ل ق ة  ف ل خمـا ا  يــه ف لـوم      ق
حلِب    فقلت دعوا قليب وما أختار وأرتضي  ا ذو  بصر ي ني  ع ل ا الب لقلب  ا ب     ف
هلوى عينان يف موضع ا ل ِب     فما تبصر ا ل ق ل ا من  ال  ا ان  ن ألذ ا     والتسمع 

کنند در حالی که دلهاي آنها نسبت به عـشق    ترك می » عبدة«را به خاطر عشق     گروهی م 
پسندد رهـا   سپس گفتم قلب مرا و هر آنچه برگزیده و می. عبدة با دل من مخالف است     
بیند  در جایگاه عشق جز قلب نه چشمها می. بیند نه با چشم کنید؛ زیرا عاشق با قلب می

  .شنود و نه گوشها می
تو که چـشم نـداري پـس چگونـه     : وقتی ادعا کرد عاشق شده به او گفتند      بشّار بن برد  
  )235، ص3ج، 1407 االصفهانی،(: اي؟ گفت عاشق شده

 لَ العيِن أحياناــنُ تعشق قَبواالُذْ       احلَي عاشقةٌ ين لبعِضا قوِم اُذْـي
  يف القلب ما كانانُ كالعِني توأالُذْ       قالوا مبن ال ترى تهذي فقلت هلم 

 است؛ این در حـالی   گوشهاي من عاشق یکی از دختران قبیله شده     : اي قوم من  : ترجمه
بینـی   گفتند در مورد کـسی کـه نمـی   . شود است که گاهی گوش قبل از چشم عاشق می  

اند که در آنچه اتفاق افتاده بـه قلـب وفـا             گوشها همچون چشم  : گویی؟ گفتم  هذیان می 
  .کنند می

، 1415( :بینـد  بیند که چشم نمـی       عقیده دارد قلب چیزي را می       )هـ406ت(شریف رضی 
  )134ص

  والقلب ينظر ما ال ينظُر البصر     أَجفُو لَه الولْد، مذْخوراً لَه شفقي
معتقد است زبـان انـسان نیمـی از گفتـار            ، دوره جاهلی  ي از شعرا  ی،زهیر بن أبی سلم   

  )97ص ، 1986ه،الدر( :لب اوستاوست و نیم دیگر برخاسته از ق
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  هادفُـؤ فِنصو فى ِنصانُ الفَتِم  ِلسالـدِم وةُ اللَّحورإَال ص ـقبي فَلَم      
جـز ایـن دو چیـزي جـز         . زبان جوان نیمی است و نیم دیگرش قلـب اوسـت          : ترجمه

  .گوشت و خون نیست
کوچـک بـاارزش معرفـی کـرده و       وجود انسانی را مرکب از دو چیز        ) ص( اکرم   پیامبر

انسان بر دو چیـز کـوچکش   : قلبه و لسانه:  بأصغريهِ املرء )97، ص   1986،  هالدر( :فرماید یم
  .قلب و زبانش: استوار است

  
  به معناي قلب، در آیات قرآن» صدر«واژه 

دوِر الَِّذي يوسِوس ِفي ص(: فرماید قرآن کریم، قلب را محل وسوسه شیطان معرفی کرده، می   
 )1ح اشرناال( )أَلَم نشرح لَك صدرك(فرماید    و خطاب به پیامبر رحمت می)5الناس ( )الناِس

قَالَ رب اشرح ِلي    (نیز از خداوند شرح صدر بوده اسـت         ) ع(درخواست حضرت موسی    
  ) 25طه ( )صدِري

  
  رابطه قلب و ادراك

انـد   انجام داده Mike Atkinson و Rollin McCraty  در تحقیقی که دو محقق به نامهاي
ــال  ــاولو در سـ ــع پـ ــه  1999و در مجتمـ ــده کـ ــت آمـ ــده اسـ ــه شـ ــیالدي عرضـ مـ

)www.alamuae.org( :»بین قلب و عمل ادراك، رابطه وجود دارد.  
گیري فعالیت الکترومغناطیـسی قلـب و         این دو محقق این رابطه را از طریق اندازه        

اي را درك  کنـد پدیـده   عنی هنگامی که انسان تالش مـی     ی(مغز در هنگام پردازش درك      
. و دریافتند که عملیات درك در انسان با عملکرد قلب ارتبـاط دارد          . اند ثابت کرده ) کند

عـالوه  . گیرد به عبارت دیگر هرگاه قلب کندتر عمل کند، درك نیز به کندي صورت می   
کنیم یا با او سخن می گـوییم،   شویم یا او را لمس می     بر آن هرگاه به انسانی نزدیک می      

تغییراتی در میزان ضربان قلب ایجاد می شود که بر فعالیت مغزي اثر می گذارد؛ یعنـی               
 ».قلب بر مغز طرف مقابل اثر می گذارد

http://www.alamuae.org
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بـا ادلـه    )The (Heart's Codeمولـف کتـاب   ) Paul. Pearsall(ل یرسـا  پولدکتر پا
 بشر است و مغز عواطفسکنات، و مستند آورده است  که قلب هدایتگر همه حرکات، 

 .در واقع مغز در مرتبه دوم قـرار دارد        . دار هدایت مراکز عصبی است     پس از قلب عهده   
 مورد  74 گیرنده قلب است که شامل       شخصیتبحث عمده او در ارتباط با تغییرات در         

  )١٩٠& ٢٠:p,١٩٩٩(: که مواردي را نقل کرده استپیوند قلب در خالل ده سال است 
اي   سـاله 18اي که اثر سانحه رانندگی جان باخته بـود بـه دختـر          ساله 18لب پسر    ق -1

که . اي با حضور پدر و مادر جوان متوفی، آهنگی نواخت این دختر در جلسه  . پیوند شد 
آورد، در حالی    نواخت وي حتی واژگان ترانه را نیز به دقت برزبان می           پسرشان قبال می  

  .زبان نیاورده بوداي را بر  که قبال چنین ترانه
 سـاله افریقـایی   17 ساله سفید پوستی، پـس از دریافـت قلـب یـک جـوان        47 مرد   -2

پس از تحقیق مشخص شـد کـه   . احساس کرد عالقه شدیدي به موسیقی کالسیک دارد   
  .نواخته است جوان متوفی عاشق موسیقی کالسیک بوده و ویولن می

برد که هرگز  ، واژگانی را به کار می مرد جوانی پس از دریافت قلب از جوان دیگري-3
هـا را بارهـا بـه     بعدا مشخص شد که جوان متوفی ایـن واژه     . برد پیش از آن به کار نمی     

  .کرده است صورت رمز، خطاب به خانمش اظهار می
فـرد  . شـد  اي پیونـد    سـاله 8رسیده بود، به دختر       ساله اي که به قتل       10 قلب دختر    -4

پس از مراجعه بـه روانپزشـک، وي را   . بینم کابوس قاتل را میداشت شبها    گیرنده اظهار 
  .کند پلیس با عملیات چهره نگاري قاتل را دستگیر می. کنند به پلیس معرفی می

 اثـر سـانحه   بـر  اي  سـاله 18 از پسر جوانی 1988سال در   به نام کلیر سیلفیا      ی خانم -4
 يرفتـار م پـس از پیونـد،    ایـن خـان   . دریافت کرد  جان سپرده بود، قلب و ریه        یرانندگ
 مثال متمایل به خـوردن  ، با قبل متفاوت بودخوراکش نوع ی حت.خود بروز داد از  مردانه

  .کرد  در حالی که قبال از این دو نوع غذا اجتناب میودفلفل سبز و جوجه کباب ب
قلب داراي احساس و حافظه است و فرکانسهایی را ): همان(گوید  دکتر پاول پیرسال می

تواند با قلبهاي دیگران تفاهم داشته باشـد و بـه تنظـیم              این فرکانسها می  . کند ل می ارسا
اش، بـر مجموعـه بـدن حاکمیـت           موسیقاییقلب با نظم    . دستگاه ایمنی بدن کمک کند    
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. مطلق دارد؛ بنابراین وسیله ارتباطی بین سلولهاي بدن جریان ناشی از پمپاژ خون است          
و از آنجـا نیـز   . به همه جـاي بـدن منتقـل مـی شـود          و از این طریق اطالعات از قلب        

شود؛ از این رو قلب تنها خون پـاکیزه را بـه جـسم           اطالعات به دیگر سلولها منتقل می     
از جملـه تحقیقـات شـگفت     . کنـد  رساند بلکه بدن را به اطالعات جدید تجهیز می         نمی

 کـه آنهـا    صورت گرفته، ایـن اسـت  HeartMathانگیزي که در انستیتو قلب موسوم به        
تواند بر افراد اطـراف   اند که محدوده الکتریکی قلب بسیار قوي است و حتی می         دریافته

تواند از طریق قلب به دیگران متصل شود بدون اینکه  یعنی انسان می. ما نیز تاثیر بگذارد
این انستیتو آزمایشهاي متعددي را بـه انجـام رسـانده و در طـی آن                . با آنها حرفی بزند   

کند که بـر مغـز اثـر         رده که قلب فرکانسهاي الکترومغناطیسی از خود منتشر می        اثبات ک 
توانـد بـر درك و       حتی قلب می  . کند گذارد و مغز را براي انجام کارهایش توجیه می         می

تري نسبت  کما اینکه دریافته اند که قلب محدوده الکتریکی قوي . فهم انسان تاثیر گذارد   
رود بر عمل جسم بـه طـور کامـل     مین سبب احتمال میبه ه. به سایر اعضاي بدن دارد    

فرسـتد   اند ضربانهاي قلب، بر موجهایی کـه مغـز مـی     آنها همچنین دریافته  . تاثیر بگذارد 
یابـد   گذارنـد، بنـابراین هرچـه تعـداد ضـربانها افـزایش مـی        تـأثیر مـی  ) موجهاي آلفـا  (

  .شود فرکانسهایی که قلب می فرستد بیشتر می
  :پردازیم  آثار شعراي عرب به تحلیل و تطبیق موارد باال میاکنون با نگاهی به
نقل کرده که قابـل      ابیاتی را از یکی از شعراي عرب      » البیان و التبیین  «جاحظ بصري در    

  )19ص (تأمل است 
  دليلٌ حـني يلـقـاه                  على القلـِبوللقلِب

  .شود  رهنمون میکند بدان هرگاه قلبی با قلب دیگر برخورد می: ترجمه
  )19همان، ص (: و نیز آورده است

  من احملبة أو بغٍض إذا كـانـا    العني تبِدي الذي يف نفِس صاحبها
  حتى ترى من ضمري القلب ِتبيانا     والعني تنطق واألفواه صـامـتةٌ

این در حالی است که چشم سـخن    . دهد چشم، محبت یا کینه صاحبش را نشان می       : ترجمه
  .گوید و دهان ساکت است تا اینکه جلوه از قلب نمایان گردد می
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 از رابطه قلب عاشق و معشوق و ارتباط آنها با      عباسی ي دوره ا از شعر  حنفا بن   عباس
  )96 ، ص1997 :(گوید وجود مسافت زیاد سخن به میان آورده و می

  ؟باحلجاِز اهلَوى فكيف النعيم        أصبح القلب بالعراق وأمسى    
  هو بالشوق والضىن خمتوم          كَتب احلُب يف فُؤادي ِكتاباً

  قليب فإنّ قليب سقيم ـقم         أسقَم اهللا قَلبها ِمثلَ ما أسـ                     
صبحگاهان قلب در عراق بود و شامگاهان عشق را در را در حجاز نهـاد بـا ایـن                   : ترجمه

اي مختـوم بـه شـوق و         عشق در دل من نامـه     ! ن خواهد بود؟  توصیف چگونه آسایش ممک   
خداوند دلش را بیمار گرداند آنچنان که دل مرا بیمار کرد ژیرا قلـبم      . سوزش عشق نگاشت  

  .بیمار است
یر عزّ  : گویـد  نیـز قلـب را مرکـز عـشق و دلـدادگی دانـسته و مـی             ) هـ 105 - 23: (هکُثَ

  .)38، ، ص9ج، 1407صفهانی، اال(
 

  وال موجعات القلب حتى تولَِّت     أدري قبل عزة ما البكا وما كنت
نمی دانستم گریه چیست و چه چیزهـایی  » عزه«پیش از عشق ورزیدن به محبوبم       : ترجمه

  .آورد تا اینکه محبوب روي برگرداند قلب را به درد می
ی در شعر  که جایگاه واالیمخضرمیکی از شعراي برجسته کعب بن زهیر بن أبی سلمى 

اش سـعاد    ، با تغزل بـه محبوبـه      )ص(اي خطاب به پیامبر مکرم اسالم        در اعتذاریه . دارد
  )11، ص 2، ج 1978، البستانی(: گوید می

   مكْبولُفدإثْرها مل ي  متيم             بانت سعاد فقلِْبي اليوم متبولُ
ال   او قلبم بیمار و عاشق گشت؛ به طوري سعاد از من جدا شد؛ بنابراین به دنب : ترجمه

  .که این اسیر در بند را کسی با فدیه آزاد نکرد
، ص 1923، الهاشـمی (: گویـد  مـی .) هـ68ت  -؟  (مجنون لیلىمشهور به  مجنون بنی عامر    

45(  
 دار وذَا اجلداراــ اُقبلُ ذا اِجل        أَمر على الدياِر، ِديار ليلى        

   ولكن حب من سكن الديارا       وما حب الدياِر شغفن قليب                      
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عشق به خانـه  . بر دیار سلمی گذر می کنم و این دیوار و آن دیوار را می بوسم      : ترجمه
  .ها دلم را ربوده است ها دل مرا شیفته نگردانده، بلکه عشق به ساکنان خانه

  )42، ص 2، ج1407األصفهانی، : (گوید و نیز می
          كما ثبتت ىف الراحتني األصابعة القلب منك حمبلقد ثبتت يف

محبتی از تو در قلبم ثبت شده همان گونه که انگشتان در دو دست جاي گرفته          : ترجمه
  .است

دانـد؛ زیـرا قلـب در         دوري از محبوب را موجب مرگ مـی        »املقامة الشعرية «حریري در   
  )184، ص 1364الحریري، (: اسارت اوست

  لَفي أسِرِه مذْ حاز قليب بـأسِرِه     تصدى لقتلي بالصدوِد وإنين
این در حالی است که از وقتی قلـبم را  . با رویگردانی از من، عهده دار قتلم شد    : ترجمه

  .به اسارت گرفت، اسیر عشق او هستم
  

  خطاپیشانی به عنوان مرکز 
مرکـز دروغگـویی    دهد که یقات جدید نشان میا و تحقهآزمایشاز سه دهه پیش تاکنون      

 این منطقه هنگام دروغگویی بـسیار     . مغز است  ییجلوقسمت  در ناحیه باالي پیشانی و      
 بنـابراین  ، استمورد اعتمادکند اطالعات  اما اطالعاتی که قلب ذخیره می . شود فعال می 

 ،آیـد  رکـت در مـی    گوید زبان به فرمان پیشانی در ناحیه مغز به ح          انسان وقتی دروغ می   
جالب توجـه   نکته .سازد که در قلب اوست     یعنی عکس آن چیزي را بر زبان جاري می        

قرآن اولین کتابی است که از بخش جلـویی مغـز، بـه عنـوان       در این زمینه آن است که       
ـ  : ( قرآن کریم می فرمایـد     .مرکز خطا و دروغ سخن گفته است       يِة  لَِئن لَم ينتِه لَنسفَعا ِبالناِص

اگر انسان از اعمال ناپسند خود کوتاه نیایـد او          :ترجمه ()16 -15 علق( )ناِصيٍة كَاِذبٍة خاِطئَةٍ  
 56در سـوره هـود آیـه    و ) را قطعا با پیشانی بر زمین خواهیم زد آن پیـشانی دروغگـو      

قبل، ترجمه آین آیـات قابـل   شاید تا چند دهه  )ما ِمن دابٍة ِإلَّا هو آِخذٌ ِبناِصيِتها  (:فرماید می
با آزمایشاها مشخص شده  که بخـش جلـو مغـز، مـسؤول اشـتباه            درك نبود اما امروزه     
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 .Robert T. (شـود   در هنگام اشتباه فعال میRACC زیرا این بخش، موسوم به . است

Knight, Principles of Frontal Lobe Function, Oxford University Press, ٢٠٠٢(  
Kara Gavin,  University of Michigan researchers publish new findings on the 

brain's response to costly mistakes, University of Michigan, April ٢٠٠٦ ,١٢  
توان تغییراتی را در پشت ناحیه  آي می. آر.با یک تصویربرداري ساده توسط دستگاه ام
هاي زردي را  لکه) سمت راست(تصاویر زیر . پیشانی به هنگام دروغگویی مشاهده کرد

 سمت چپ که بدون ریواصت .دهد در منطقه جلویی مغز در هنگام دروغگویی نشان می
 )www.idealibrary.com( .لکه هستند مغز را در حالت راستگویی نشان می دهد

  
  .بنابراین دانشمندان به این نتیجه رسیدند که ناحیه جلو مغز مسؤول دروغگویی است

Carl T. Hall, Chronicle Science Writer, Fib detector Study shows brain scan 
detects patterns of neural activity when someone lies, www.sfgate.com, 

November ٢٠٠١ ,٢٦.  
از . بر اساس این تحقیقات مغز انسان هنگام دروغگویی نیازمند فعالیت بیـشتري اسـت             

بـراي سـنجش مجرمـان     FMRI scannerاین رو امروزه در کشورهاي غربی از دستگاه 
  .شود استفاده می

( Brain Scans as Lie Detectors: Ready for Court Use?, Malcolm Ritter, 
 www.livescience.com, ٢٩ January ٢٠٠٦) 

اکنون با توجه به دستاوردهاي علمی به بررسـی آیـات قـرآن و اشـعار شـاعران عـرب        
  .اند پردازیم که به این مطلب اشاره کرده می

لَـيس ِفـي     يقُولُونَ ِبأَلِْسنِتِهم مـا   (: فرماید  می توصیف فراریان از جهاد   خداوند سبحان در    
(: فرماید  نیز می و)11: فتح( )قُلُوِبِهممهقُلُوب ِمنؤت لَمو اِهِهما ِبأَفْونقَالُوا َآم 41 همائد( )الَِّذين( 

ممکن است این سؤال مطرح شود که چگونه ممکن است قلب منافق محل ذخیـره               
اطالعات واقعی شود، در حالی که این اطالعات به مصداق آیات قرآن همگی نـشان از           

کننـد   منافقـان بـه اعتقـاد خـود، احـساس مـی      :  در جواب باید گفت کفر و نفاق دارند؟   

http://www.idealibrary.com
http://www.sfgate.com
http://www.livescience.com
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مخالفت با اسالم، عین حق و صواب است، لذا اطالعات غلط را به عنوان واقعیـت در                 
  .کنند کنند اما چیزي غیر از آن را بیان می قلب خود ذخیره می

امـا  . کنـد  میاند که راستگویی، فعالیتی براي مغز ایجاد ن دانشمندان ثابت کرده  امروزه  
فَلَو صـدقُوا   (: کما اینکه قرآن می فرماید    . دروغگویی نیازمند صرف انرژي فراوانی است     

ما لَهريلَكَانَ خ براین اساس خداوند افراد را به جهت دروغگویی از ناحیه ).21: محمد ()اللَّه
   ).56: هود() َآِخذٌ ِبناِصيِتهاما ِمن دابٍة ِإلَّا هو(: فرماید  و می.کند  مجازات می»ناصیه«

آنها معتقدند بین زبـان  . خوشبختانه این نکته مهم از دید شاعران مخفی نمانده است       
کند که کامال با قلب متفـاوت   و قلب فاصله فراوان است؛ زیرا زبان چیزهایی را نقل می      

  )80. ، ص1990(: گوید میعباسی از شعراي دوره  کلبی هعرقل. است
  الال: نعم، نعم، والقلب: فقلت            نادعنا أو برجن هأتصرب إ

گفـتم آري  ) با زبانم (توانی دوري یا هجران ما را تحمل کنی؟          آیا می : گفت: ترجمه
  !نه نه: در حالی که قلبم می گفت!! آري

  )36بی تا، ص ( :گوید  از شعراي برجسته عراق نیز میصفی الدین حلّی
ِسر ى قال فيِك فَِمي ِك حكتمتيهواِك       ت ِر أنّ القلبدراً ومل يِشع   

را در مـورد  ) دروغـین (أسرار تو را کتمان کردم، به طوري که زبانم شعري        : ترجمه
  .تو بر زبان آورد؛ در حالی که ندانست که قلبم تو را دوست دارد

کیـک قلـب از زبـان     نهـج البالغـه بـا تف   176امیر المؤمنین علی علیه السالم در خطبـه   
  )334ص : (فرماید می

 لَا يستِقيم ) ص(قَالَ رسولُ اللَِّه....ِإنَّ ِلسانَ الْمؤِمِن ِمن وراِء قَلِْبِه و ِإنَّ قَلْب الْمناِفِق ِمن وراِء ِلساِنِه         «
    هقَلْب ِقيمتسى يتٍد حبانُ عاو است و قلب منافق پـشت  زبان مومن پشت قلب: ترجمه» ....ِإمي 

فرمود ایمان بنده استوار نخواهد شد مگر اینکـه دلـش      ) ص(رسول خدا   .... زبان اوست 
  .استوار گردد

به تعبیر امام، انسان مؤمن بیانگر مکنونات قلبی اوست که مبتنی بر صـداقت اسـت امـا             
  .آورد منافق سخنی غیر از آنچه در قلب دارد بر زبان می
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  ؟ یا مغز استحساساتاآیا قلب مرکز 
قرآن کریم در آیات متعددي از قلب به عنوان مرکز احساسات با همـه فـروع آن یعنـی            

حـال ایـن    . و شجاعت و غیره نام برده است      صبر  قساوت، ترس، حزن، عشق، آرامش،      
 قلب مصنوعی   دریافتدر صورت   انسان   وضعیت   آید که با این توصیف     سؤال پیش می  

اي از پیونـد    اینکه به این سؤال پاسخ داده شـود، تاریخچـه    پیش از  چگونه خواهد بود؟  
اولین پیونـد موفقیـت آمیـز قلـب در بوسـتون            . رسد قلب مصنوعی ضروري به نظر می     

در ســال  ســپس )www.nlm.nih.gov (.مــیالدي انجــام شــد1954آمریکــا در ســال 
. داد روز بـه زنـدگی ادامـه       111یک  قلب مصنوعی به بدن بیماري پیوند شد که           1982

 AbioCorم توانستند یک قلب مصنوعی بسازند که       2001پس از آن دانشمندان در سال       
اما اولین قلـب مـصنوعی کامـل در      .  گرم وزن داشت   900این قلب کمتر از     . نامیده شد 

او با این قلب چهار مـاه  .  در بدن بیماري نصب شد که در معرض مرگ بود     2001سال  
و و مواد غذایی آمریکا اظهار داشـته، جـایگزینی قلـب            همانطور که اداره دار   . زنده ماند 

مصنوعی با قلب بیمار با شکست روبرو شده است؛ زیرا این دسـته از بیمـاران بعـد از                  
 در تـاریخ  Washington Postنـشریه  . چند ماه به دلیل درد ناگهانی سینه از دنیـا رفتنـد  

 که قلب مـصنوعی  Peter Houghton تحقیقی در ارتباط با آقاي پیتر هاگتن 11/8/2007
احساساتم بـه طـور کامـل تغییـر     «: این بیمار اظهار داشت. دریافت کرده بود منتشر کرد  

به . ها احساسی ندارم ورزم؛ نسبت به نوه کرده، من اکنون فاقد احساس هستم؛ عشق نمی
گاهی به فکر خودکشی و . کنم دانم چرا زندگی می ثروت و زندگی توجهی ندارم و نمی    

من توانـایی  . زیرا قادر به درك جهان اطراف خود نیستم.  از این قلب شوم هستم   رهایی
نگري را از دسـت   همین طور توانایی آینده. ام درك، تشخیص یا مقایسه را از دست داده 

ام و ماننـد گذشـته بـه آخـرت          من حتـی ایمـان بـه خـدا را نیـز از دسـت داده               . ام داده
 جـاي    و نه در مغـز     ، در قلب  تنها ،دهد که ایمان   میاین امر به خوبی نشان      ! اندیشم نمی
پرفـسور   .به همین سبب محققان بر اهمیت قلب در ایمان و عقیـده تأکیـد دارنـد             . دارد

 استاد زیست شناسی و رئیس بخش اخالقیات زیـست  Arthur Caplanآرتور کاپلن 
انـد مـا    نکـرده دانشمندان به این پدیده تـوجهی  «: گوید شناسی در دانشگاه پنسیلوانیا می   

http://www.nlm.nih.gov


  ي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی مجله   ١٤٢

 

ایم، بلکه ما فقط بـا جـسم    حتی ارتباط عاطفه و روح را با  أعضاي جسم بررسی نکرده  
  .»کنیم و گویی جسم تنها یک وسیله است کار می

اکنون براي رسیدن به پاسخ دقیق، بهتر است نظر کسانی را جویا شویم که از قلـب      
اي بـا افـرادي کـه قلـب          احبهیکی از سایتهاي اینترنتـی مـص      . اند مصنوعی استفاده کرده  

ــرده  ــت کـ ــصنوعی دریافـ ــش   مـ ــه  بخـ ــب داده کـ ــد ترتیـ ــل   انـ ــایی از آن نقـ هـ
  )www.mindpowernews.com/TransplantMemories(:شود می

 همچـون  ناشکنند قلب ی احساس ماند فاده کرده استیقلب مصنوعاز  که   یبیشتر کسان  -1
کننـد   نین احـساس مـی    همچ.  لذا احساس قساوت قلب دارند     ، سخت شده است   ،سنگ

 بیان  قرآن خطاب به یهودهمین مطلب را . اند ایمان، احساسات و عشق را از دست داده
 و نیـز     ).74 هبقـر ( )ثُم قَست قُلُوبكُم ِمن بعِد ذَِلك فَِهي كَالِْحجـارِة أَو أَشـد قَـسوةً             (: کند می
لَم يأِْن ِللَِّذين َآمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم ِلِذكِْر اللَِّه أَ(:  و یـا  .)43عامان( )ولَِكن قَست قُلُوبهم  (: فرماید می

               مهقُلُـوب تفَقَـس ـدالْأَم ِهملَيلُ فَطَالَ عقَب ِمن ابوا الِْكتأُوت وا كَالَِّذينكُونلَا يو قالْح لَ ِمنزا نمو (
) 53حـج  () ا يلِْقي الشيطَانُ ِفتنةً ِللَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض والْقَاِسيِة قُلُـوبهم   ِليجعلَ م ( و یا    )16حدید(

نکتـه بـسیار   . شود دهد که قلب دچار قساوت و یا نرمی می این آیات به خوبی نشان می 
صفتی از صفات   مهم این است که قرآن تنها کتابی است که هزار وچهار صد سال قبل،               

: فرمایـد  در مورد کافران مـی    خداوند حکیم   . ه است درقساوت و نرمی معرفی ک      را قلب
ثُم تِلني  : (فرمايـد   و در مقابل خطاب به مومنان می       .)22زمر() فَويلٌ ِللْقَاِسيِة قُلُوبهم ِمن ِذكِْر اللَّهِ     (

  .)23زمر ( )جلُودهم وقُلُوبهم ِإلَى ِذكِْر اللَِّه
از ابـن رومـی     . اند گیري از قرآن، به همین نکته اشاره کرده         نیز با بهره   شعراي عرب 

دانـسته،   شعراي برجسته عرب، ستم بدون دلیل بر دوستان را ، موجـب قـساوت قلـب         
  )312، ص 2، ج1998( :گوید یم

قْيسو لهحني ي القلب هسمع         ملَعرائِه بال جى أِحب  
 یدنمن قدرت ترس:  داراي قلب مصنوعی است اظهار داشته    از کسانی که  دیگر   یکی   -2

حتـی امـور آینـده نیـز بـرایم اهمیتـی       . ترساند مرا نمیام و دیگر چیزي  را از دست داده 
: شـوند  ترسند و دچار رعـب مـی       دلها می یابیم که    در می قرآن کریم    با مراجعه به     .ندارد

http://www.mindpowernews.com/TransplantMemories
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للَّه وِجلَت قُلُوبهم وِإذَا تِليت علَيِهم َآياته زادتهم ِإميانا وعلَـى ربِهـم          ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين ِإذَا ذُِكر ا     (
ده و و وحـشت معرفـی کـر   مکـان تـرس   را همچنـین قلـب    قـرآن   .)2: األنفال( )يتوكَّلُونَ

ـ    (و يـا     )151مائده  ( )سنلِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذين كَفَروا الرعب     (: ایدفرم می عالر ِفي قُلُوِبِهم قَذَفب( 
 بنـابراین  )60مؤمنـون ( )وقُلُوبهم وِجلَـةٌ ( و يا )8نازعات () يومِئٍذ واِجفَةٌ قُلُوب( و يا )26احزاب (

 لیتـر  7200 دهند که قلب تنها یک پمپ نیست کـه در روز         آیات باال به خوبی نشان می     
اکنـون بخـش   . ي صفاتی همچون ترس و قساوت است کند، بلکه دارا   پمپاژ می خون را   

  :گیرد دیگري از ویژگیهاي قلب یعنی عواطف و احساسات مورد بررسی قرار می
بنـابراین عـشق،   و عواطف است؛  اتاحساسهمان طور که اشاره شد قلب تجلیگاه     

دلیـل آن درخواسـت     .  و غیره مختص قلب است و نه سایر اجـزاي بـدن            حزن و اندوه  
 )37 ابـراهیم ( )فَاجعلْ أَفِْئدةً ِمن الناِس تهِوي ِإلَـيِهم     (از خداوند است که   ) ع(یم  حضرت ابراه 

این آیه اشاره دارد به اینکه منطقه ) خداوندا دلهایی از مردم را به سوي آنان متمایل کن       (
کنند مگر اینکه   زیرا مردم از منطقه بی آب و علف دیدن نمی         . عواطف قلب انسان است   

نار اللَِّه الْموقَدةُ (: فرماید می )6-7(خداوند در سوره همزه آیات    . ه به آنها فرمان دهد    عاطف
شـود، زیـرا قلـب،       اند آتش خداوند به دلها افکنده می       گفتهن  امفسر ) تطَِّلع علَى الْأَفِْئدةِ   يالَِّت

اینکـه  قرآن کـریم همچنـین بـا بیـان     . ترین بخش بدن است مکان احساس درد، و رقیق   
ولَقَد نعلَـم أَنـك     (: فرماید شد می  از سخنان کفار و مشرکین دلتنگ می      ) ص(پیامبر اکرم   

گوینـد بـه    ایم که دل تو از آنچه می ما دریافته: ترجمه ()97حجـر ( )يِضيق صدرك ِبما يقُولُونَ 
 وضاِئق ِبِه صدرك أَنْ يقُولُوا لَولَا أُنـِزلَ   ِإلَيك یفَلَعلَّك تاِرك بعض ما يوح    (و یـا    ) تنگ آمده است  

     لَكم هعاَء مج أَو زِه كَنلَيدهـد قلـب محلـی بـراي      این آیات به خوبی نشان مـی ) 12هود( )ع
  .اندوه است

بر این اساس است که بسیاري از شعراي عرب از قلب به عنوان محلی براي تجمع         
  .اند احساسات و عواطف یاد کرده

شاعر رثا با معرفی قلب به عنوان مرکـز حـزن و انـدوه در رثـاي بـرادرش                   خنساء  
  )20 ص ،بی تا(:گوید مى
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 كاِظم ردوالص ،تربعتفاس ،كتذَكَر      ذوبي ٍة، منها الفؤادلَى غُصع 
   رأسي والفؤاد كَئيبوطأطأت      العزا نـيب عـلَعمري لَقَدأوهيت قَل                

بـر انـدوهى     در حالى کـه سـینه  ؛ اشکم جارى شد، آنگاهمدآور یاد ه من تو را ب   : ترجمه
 بند بندِ وجودم زیر بـار  سوگندجانم ه ب. شود کند که دل از عظمت آن ذوب مى  صبر مى 

ام  سـر افکنـده   و ،تو بند بند وجودم را از هم جـدا کـردى          . این مصیبت از هم جدا شد     
  .محزون است قلبم  در حالی کهکردي

 )19 صبی تا، (:گوید  مىوي همچنین
ِكرتعالليلُ مو هتذَكَّري توِب          ِانعشم غري عدفَفي فُؤاِدي ص 

پـر  و در دلم شکافى بـزرگ  و که شب قیرگون،     او را به یاد آوردم در حالی      : ترجمه
 . بودنشدنى

ـ      :گوید می )علیه السالم(حسین  در رثاي امام  )مام شافعی ا (همحمد بن إدریس معروف ب
  ) 125 ، ص4  ، بی تا، ج  شهر آشوب ابن(

 ُ وأرق نومي فالسهاد عجيب         تأوه قليب والفؤاد كئيب 

  شگفت بیداريبنابراین  ربود،    را از من     دار شد، و خواب     غصهو   درد آمد     بهدلم  : ترجمه
  .انگیز است

: گویـد  نیز از دردمند بودن قلب سخن به میان آورده و مـی       حافظ إبراهیم   ،  شاعر نیل 
  )31، صبی تا(

مه ودتيـلَِبسالع ـْوعةٌـِن طَيع           اهأَو ةٌ  والقَلْباشيج والنفس  
لَتقَلْيب وكم غَس نع الدمع حوكم ر       ناً يف حناياهزح واِبقمنه الس  

آن را بر تن افکندم در حالی کـه اشـکهاي چـشمم مطیـع بودنـد و جـانم                     : مهترج
اشک چه بسار موجب آرامش قلبم شده و انـدوه  . مضطرب و قلبم حزین و دردمند بود     

  .هایش شسته است پیشین را از گوشه
  )266، ص1997(: گوید ابو طیب متنبی نیز از اندوه قلب در هجران محبوب می

 نَ مشغوفالوصاالكأن احلُز بقلبـي        فساعة هجِرها جيد  
گویی اندوه قلب مرا سوزانده است مثل اینکه حزن عاشق قلـب مـن شـده          : ترجمه

  .زیرا هر وقت تو مرا ترك می کنی، حزن به سراغم می آید
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هل بن هارونبه نقل از » البیان و التبیین«جاحظ در  130ص ( :گوید  میس(  
تاكبدي حیفَوی مت القلب عبفقِد حبيٍب أو تعذُّر إفْـضـال     موج  

قلبم تا کی در فقدان محبـوبی یـا دشـواري در رسـیدن بـه                ! واي بر جگرم  : ترجمه
  .امتیازي دردمند گردد

از شـعراي برجـسته مـصر در رثـاي دختـرش از ذوب       ) م1902 -1840(هتیموریه  عائش
  )٥٨، ص١٩٥٢( :گوید شدن قلبش در اثر حزن و اندوه سخن می

   وحسرةٌ وزفري حزنٌ عليِك        توصي ثَكْلَى قد أذاب فؤادها ال
اي که اندوه و حسرت و ناله بر تو دلـش را ذوب   چیزي را به زن بچه مرده     : ترجمه

  .کرده، توصیه نکن
از سوز و گداز  »شكوى وآمال«در قصیده محمد مهدي جواهري شاعر تواناي عراق  

  )111 صبی تا،(: گوید دل چنین می
ي يف الرزايا جتلُّدي أغرمن ع    كخفي الفؤاد امللوومل تدِر ما ي   

آیا بردباریم در مصیبتها تو را فریب داده؟ در حالی که ندانستی دل پر سوز                : ترجمه
  !کند و گداز چه چیزي را پنهان می

 قـرار     نیز مدعی است که قلبش هـدف تیرهـاي مـصیبت           »یا شعب «وي در قصیده    
  )١٢٤ص تا، يب(: گرفته است

   وأنا املعرض فيكُم فاستهدفوا       هذا فؤادي للخطوب دريئة 
و مـن در    . این قلب من است که هدف تیرهاي مصیبت قرار گرفتـه اسـت            : ترجمه

  !معرض آن هستم؛ پس مرا هدف گیرید
  

  قلب جایگاه عشق
: نویـسد  ی ابو منصور ثعالبی نیشابوري با معرفی قلب به عنوان مرکز عشق و دلدادگی م          

است که الزمه قلب » عالقۀ« است، سپس» هوى«دلدادگی مراتب  ین  ول ا )211، ص   1421(
است کـه افـزون بـر      »عشق« سپس. ستادلدادگی   تشداست که   » کلف« سپس است،

است که در آن دلدادگی، قلب را  »شعف« شود، سپس نامیده می» حب«مقداري است که 



  ي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی مجله   ١٤٦

 

نیـز آنچنـان اسـت؛ زیـرا        » العج لوعۀ و « کند؛ سوزاند اما در آن لذت را احساس می        می
است که حـب بـه      » شغف« سوزان است؛ سپس   ین همان عشق  ا  و .سوزش عشق است  

  ...رسد شغاف قلب می
کند  جایگاه محبوب را درون قلب معرفی می یعصر جاهلاز شعراي  بن شداد   هعنتر

  )167، ص 1988( :گوید می» عبله«اش  و خطاب به محبوبه
  يف مهجيت واعِديل يا غايةَ  اَألمِل     سواد القلِْب فاحتِكميياعبلَ أنِت 

تو همان سیاهی درون قلب منی؛ پـس بـه قلـب مـن فرمـان ده و       ! اي عبله : ترجمه
  !عدالت پیشه کن اي نهایت آرزو

  )همان( :گوید وي همچنین می
هقلْب نالقلِْب مم نرياِن اجلو           أين اخلَلي ى مآلنمن حر  

کجاست کسی که قلبش از عشق خالی است تا کسی را ببیند کـه قلـبش از       : ترجمه
  !هاي عشق لبریز گشته است؟ حرارت شعله

  )200. ص،1988( :گوید و در قصیده دیگري می
  يوأخفي اجلوى يف القلب والدمع فاضح   أُعاتب دهراً اليلني لناِصح 

و عشق را در قلـبم      . دهد ه نصیحت تن نمی   کنم که ب   روزگار را سرزنش می   : ترجمه
  .کنم، اما اشک مرا رسوا می کند پنهان می

، البـستانی (: گویـد   نیز قلب را محـل اصـابت تیرهـاي عـشق دانـسته و مـی                امرئ القیس 
  )32،  ص 1،ج1987

  بسهميِك يف أعشاِر قلٍب مقتِل      وما ذرفت عيناِك إالّ لتضِريب
خت مگر براي زدنم  با دو تیر چشمت در اعماق پاره  دو چشمت اشکی نری :ترجمه

  .پاره قلب مطیعم
  )18، ص 1997( :گوید ابو طیب متنبی نیز در این باب می

قلٍب لو رأيِتوخفوق هليب فيه جهنمايا جنيت لظننِت             ه   
هایش   اگر تپشهاي قلب مرا و شعله) مقصود محبوبه اوست(اي بهشت من   : (ترجمه

  )پنداشتی دي از شدت گرمی آن را چون آتش جهنم میدی می
  )114، ص1997: (گوید وي همچنین می
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  وقليب عن فنائك غري غادي             ادـوإين عنك بعد غـد لغ
  )من پس فردا از کنارت می روم در حالی که قلبم نزد تو باقی می ماند: (ترجمه

  )199، ص1997(: گوید و در قصیده دیگري می
  بيتا من القلب مل متدد له طنبا         اد بأعرابية سكـنـتهام الفؤ

قلبم شیفته دختري بادیه نشین شد که بدون رنج و زحمت ساکن خانه دلم              : ترجمه
  .همچون کسی که ساکن منزلی گشت و از طول اقامت خود به رنج نیافتاد شد
  

  قلب محل اسرار
. شود  محل أسرار به وفور دیده میدر بسیاري از متون نظم و نثر سخن از قلب به عنوان

  )187، ص 1987: (گوید میکعب بن زهیر بن أبی سلمى 
   أو الَ، فأَفْضلُ ما استودعت أَسرارا     ال تفِْش ِسرك إالّ عند ذي ِثقَة

   مل تخش منه ِلما استودعت ِإظْهاراً   صدراً رِحيباً وقَلْباً واِسعاً صِمتاً 
در غیر این صورت بهتـرین جـا   ! اسرارت را جز نزد فرد مطمئن فاش مساز : جمهتر

اي فراخ، و قلبی وسیع و خاموش اسـت؛ بـه طـوري کـه اگـر                  براي حفظ اسرات سینه   
  .اسرارت را آنجا ودیعه نهادي نگرانش نباشی

  
  قلب برطرف کننده شک

ود بـه نـام هـشام    از یکی از اصحاب خ) ع(آمده است که امام حسین       در اصول کافی     
 ،1 جبی تـا،   کلینی،ال:(او گفت. خواست سؤالهایش را از عمرو بن عبید براي همه نقل کند     

:  از فردي مدعی علم و دانش به نام عمرو بن عبید در مـسجد بـصره پرسـیدم              )169ص  
رنگهـا و اشـخاص را      : کنـی؟ گفـت     با آن چه کـار مـی      : گفتم. چشم داري؟ گفت آري   

بـا بینـی بوهـا را       : کنـی؟ گفـت      با بینی، گوش، و دهان چه مـی        :سپس پرسیدم . بینم  می
. کـنم  شنوم و با دهان طعم غذاها را درك مـی   کنم، و با گوش صداها را می        استشمام می 

کنی؟ گفت هـر چـه را از          با آن چکار می   : گفتم: قلب داري؟ گفت آري   : سپس پرسیدم 
تا شـک مـن برطـرف    دهم  کنم آن را به قلبم ارجاع می  اعضا و جوارح خود دریافت می     
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سپس پرسیدم خداوند قلب را براي شک اعضا قرار داده اسـت و  ! و به یقین برسمشود  
خداوند اعضاي تو را بدون : گفتم! رسد؟ عمرو بن عبید گفت آري اال اعضا به یقین نمی

بی نیاز از امـام و  .امام رها نکرده تا در شک بدان رجوع کنی پس چگونه خداوند تو را   
  .کند  میمقتدا

  
  قلب محل آرامش و اطمینان، کینه، هدایت، و شجاعت

 با بررسی قرآن و متون نظم و نثر سخن از قلب به عنوان مرکز آرامش، اطمینان، کینـه،            
قرآن کریم با معرفی قلب بـه عنـوان محلـی           . شود هدایت، و شجاعت به وفور دیده می      

وِلتطْمِئن ِبِه ( و یـا    )18الفتح  ( )م فَأَنزلَ السِكينةَ علَيِهم   فَعِلم ما ِفي قُلُوِبهِ   : (فرماید براي آرامش می  
كُمِبهِ      (و یـا     )10االعراف  ( )قُلُوب كُمقُلُوب ِئنطْمِلتو ى لَكُمرشِإلَّا ب اللَّه لَهعا جمو يـا  )126مائـده  ( )و 

  )رعد 28( )كِْر اللَِّه تطْمِئن الْقُلُوبتطْمِئن قُلُوبهم ِبِذكِْر اللَِّه أَلَا ِبِذ(
  

  قلب محلی براي کینه
ونزعنا ما ِفي صدوِرِهم مـن ِغـلٍّ   (:کنـد   قرآن همچنین قلب را محلی براي کینه معرفی می      

   قَاِبِلنيتٍر مرلَى سا عانوو در سایر آیات قلب به عنـوان محلـی بـراي هـدایت        )47حجر  ()ِإخ 
  ) 11تغابن( )ومن يؤِمن ِباللَِّه يهِد قَلْبه واللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليم(: ی شده استمعرف

یکی از شـعراي  . دانند اصوال اعراب، شجاعت را منحصر به قلب می  : و اما شجاعت  
: گویـد  دانـد و مـی   صعالیک به نام شنفري در المیه العرب، قلب خود را قلبی شجاع می       

  )60دیوان، ص(
 ـعيشم ادـاٍب فُـؤحطَـلُ      ثَـالَثَـةُ أصياُء عفْـرصو ِليتإص ضيوأب  

  .دلی شجاع، شمشیري آهیخته، و کمانی بلند: به جاي شما سه دوست دارم: ترجمه
اي را مجازات کند، بر  خداوند هرگاه بخواهد بنده: گیرد مهر زدن نیز بر قلب صورت می  

ختم اللَّه علَى قُلُوِبِهم وعلَـى   (: فرماید  می 8قرآن کریم در سوره بقره آیه       . دزن قلبش مهر می  
ختم علَـى   (و یا )24شورى ( )فَِإنْ يشِأ اللَّه يخِتم علَى قَلِْبك   ( و یا    )سمِعِهم وعلَى أَبصاِرِهم ِغشاوةٌ   
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طُِبـع  (و یا  )35غـافر  ()  يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلِْب متكَبٍر جباٍركَذَِلك( و یا )ه جاثی 23( )ِسمِعِه وقَلِْبه 
لَى قُلُوِبِهم87 هتوب( )ع(  

وكُلّاً نقُص علَيك ِمن أَنبـاِء  (:  نیز بر عکس مهر زدن، مورد تأکید قرآن است  تثبیت قلب 
كادِبِه فُؤ تثَبا نِل مس120هود( )الر(  

قلب به این نـام نامیـده شـده زیـرا     ) »قلب«ماده (: نویسد یدي در تاج العروس می  زب
  )همان(: داراي دگرگونی و تغییر است بنابراین گفته شده

   والرأْي يصِرف باِإلنسان أَطْوارا      ما سمي القَلْب ِإالَّ ِمن تقَلُّبه، 
آغاز خلقت جنینی، بسیار زودتـر  در اهمیت قلب باید دانست که این عضو مهم در        

اي از سـلولها   بدین معنا که دوهفته پس از تشکیل جنین، مجموعه       . شود از مغز خلق می   
ایـن سـلولها   . آورنـد  در منطقه باالي جنین در کنار یکدیگر جمع شده، قلب را پدید می   

سـپس سـلولهاي   . دهند  درآمده، سپس اساس قلب را تشکیل میUحرف ابتدا به شکل    
 روز 22ایـن سـلولها،   . اي از عروق خونی را تـشکیل دهنـد   کنند تا شبکه   ر رشد می  دیگ

 .سـازند  پس از تشکیل جنین، زمینه اولین تپش قلب را با شصت بار در دقیقه فراهم می          
)Solomon, Berg , p. جریـان  قلـب  در پایـان هفتـه چهـارم خـون در عـروق      ) ١٠٦٩

لهاي مغز در پنج ماهه آخر بارداري تشکیل     یابد؛ این در حالی است که بیشترین سلو        می
  )٩٤ .Geraldine Lux Flanagan, p(. شوند می
  

   بحث نتیجه
 بار از قلب و مترادفـات آن  140 سوره آن بیش از 60قرآن کریم تنها کتابی است که در   

 ، مـریض  ، حـی  ، مهـدي  ، تقی ، وجل ،مخبت،  منیب،  سلیمبا توصیفات مختلفی همچون     
 و غیره  مریب، زائغ، مغطى ، أغلف ، غافل ،قاسی،   مختوم ، غلیظ ،تکبر م ، آثم ، الهی ،أعمى

این در حالی است . سخن به میان آورده است که به نوبه خود اعجازي انکارناپذیر است
کنند که علم طب هنوز در شناخت قلب  که امروزه بسیاري از پزشکان غربی اعتراف می   

امـا مـا   . گذرد عاجز هستند در مغز می  عقب مانده است؛ زیرا از درك دقیق عملیاتی که          
مسلمانان حقایق مطلقی داریم که قرآن از چهارده قرن پیش به ما خبر داده و فرموده که         



  ي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی مجله   ١٥٠

 

در حالی که تنها سـی سـال اسـت کـه         . قلب مرکز عاطفه، اندیشه، عقل و حافظه است       
در درك اند و اینکه قلب، نقـش مهمـی        محققان ارتباط قلب و مغز را با هم اثبات کرده         

شود  قلب در مرحله جنینی قبل از مغز خلق می      اند که    آنها دریافته . جهان اطراف ما دارد   
 با اینکه دانشمندان عقیـده دارنـد تنهـا مغـز     .دتپ  تا لحظه مرگ میگیري و از زمان شکل   

 به محض اینکه دریافتند هنگام پیوند قلب نکند اما آنا است که ضربان قلب را تنظیم می 
د بدون اینکـه  نک ند فورا نبض خود را شروع می  هد را در سینه بیمار قرار می     قلب جدید   

و این به خوبی بیانگر استقالل قلب از مغز       . ن خود را صادر کند    امنتظر مغز باشد تا فرم    
برخی از محققان عقیده دارند تنها قلب است کـه          ؛ این امر تا بدانجا پیش رفته که         است

به هیچ وجـه قابـل توجیـه      مرگ مغزي   از  الیت قلب پس    فع؛ زیرا   دهد به مغز فرمان می   
ـ     هاسال اند که  افرادي دیده شده  زیرا  . نیست انـد در حـالی کـه مـرگ          دهو در حالت کُما ب

مسلـسل  شماره  24/8/86(:  نوشت86در سال روزنامه خراسان  . تأیید شده استنمغزي آنا 
سـال     در  بـود    آهن راه کارمند   که   ساله     56    گرازبسکی یانبه نام   لهستانی   يمرد«   )16845
ـ   رفـت   کماحالت    به   قطار   با   برخورد   از   پس  م1988 خـارج     کمـا   از   سـال    19    از   سو پ
أال إنَّ يف اجلَـسِد  (: افتیم که فرمود  می) ص(پیامبر اکرم   اینجا است که به یاد سخن       » . شد
ضم تلُحةً إذا صغ لُحص تدوإذا فَس كُلّه داجلَسأال وهي القلب كُلُّه داجلَس د1403،المجلـسی ( 1) فَس، 
 آن )107، کتاب المساقاه، حدیث1283مسلم، :  و نیز530، ص1البخاري، بی تا، ج:  و نیز 4 ح 50 ص 67ج

حضرت در هزار و چهارصد سال قبل با اهمیت دادن به قلب، از همه دانشمندان معاصر 
از سویی دیگر، در متون نظم . بقت گرفته و نقش مرکزیت براي قلب قائل است غربی س 

و نثر عربی از قلب به عنوان مرکز احساس، درك و آگاهی نام برده شده است کـه ایـن    
در خاتمه بایـد گفـت، بـر    . مطلب به خوبی نشان دهندة تأثیرپذیري از قرآن کریم است    

 نگارنده، استعمال قلب در قـرآن و ادبیـات   اساس مستندات علمی ارائه شده، و استنتاج   
عرب نه تنها مجاز نیست بلکه حقیقت است و این لفظ در معناي اصلی خود اسـتعمال        

  .شده است
                                                                                                              

شـود و    بدن وجود دارد که اگر اصالح شود همه جـسم اصـالح مـی   هشیار باشید که پاره گوشتی در  : ترجمه- ١
  » آن چیزي جز قلب نیست شود؛ و چنانچه فاسد شود همه جسم فاسد می
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  منابع و مآخذ
  . قرآن کریم-
، بیـروت، دار الکتـب العلمیـه،    1: ، ط. تحقیق علی فاعور،دیـوان  ، کعب بن زهیر،بن أبی سلمى  ا -

  .م1987
، بیروت، شرکه دار األرقم بن أبـی األرقـم،   1.  شرح عمر الطباع،  طدیوان،عباس،  ابن األحنف، ال   -

  .م1997
  .م1998دار الجیل، : ، بیروت،.1: ، ط. شرح اسامه حیدردیوان، ابن الرومی، -
  .1: ، مطبعه علمیه،  ط قممناقب آل ابی طالب، ،  محمد بن علی،  شهر آشوب  ابن-
  .م1990، 2: دار و مکتبه الهالل، بیروت، طعقد الفرید، ابن عبد ربه، -
  .م1999، بیروت، دار صادر، 1:  شرح نواف الجراح، ط دیوان،،محیی الدین، عربیالبن  ا-
  .م2001، بیروت، عالم الکتب، .1:  تحقیق محمد نبیل طریفی، طدیوان، األحوص االنصاري، -
ای،غاناال، أبو الفرج صفهانیألا -   .ق.هـ1407دار الفکر، بیروت، ، 9ج،  شرح عبداهللا علی مهنَّ
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   جماز؟محقيقة أ: العريب األدب القلب يف القرآن و

  
  ی معروفحيي رودکتال

  رازیال فی اللغة العربية و آداا جبامعة كاستاذ مشار
  

  امللخص
ال وهو أن املقصود من ؤهنا يطرح س. لقلب ومترادفاتهإلی اإن للقرآن الکرمي واألدب العريب نظرة شاملة 

؛ واستعمل القلب دماغ هو الغرض منه الصدر أم الالقلب يف هذه النصوص هل هو القلب املوجود يف
  استعماال جمازياً؟

 يف هذا املقال نتناول هذا املوضوع من خالل القرآن الکرمي ومن منطلق االکتشافات العلمية اجلديدة لنجيب
دب العريب ليس جمازا بل هو حقيقة فاستعمل اللفظ  هذا السؤال بأن استعمال القلب يف القرآن الکرمي واألعن

  .يف معناه األصلي
ني ألف خلية عصبية اربع أن العلماء أثبتوا يف العقود الثالثة األخرية بأن للقلب وال هيف هذا اوالالفت للنظر 

 کالم القرآن الکرمي واألدب العريب عن فلذلك. الدماغحيث ترسل األوامر الالزمة إلی . إلدخار املعلومات
لضالل واحلقد وغريها القلب کمحل للحب واهلداية واهلدوء والعلم واألسرار والشجاعة والصدق والقساوة وا

  .قابل لإلثبات متاماً
  

  . ااز، القرآن الکرمي، اإلعجاز، احلقيقة،اغمدالذاکرة، القلب، ال :املفردات الرئيسة
.  
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