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Article Type 
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 Purpose: The purpose of religious doubts is to prove the conflict 
between medical findings and religious teachings. In this context, a 

book entitled "Criticism of the Qur'an" has been published, in which 

the author, in part of the second chapter, criticizes the verses of the 
Holy Qur'an that attribute wisdom to the heart, and citing the 

wisdom of Nahjal Balagha 105, he claims that because in the past, 

human beings did not know What is the brain inside the skull? This 
medical mistake entered the Quran from the environment. This 

research intends to criticize the claims made. 

Materials and methods: This research was done by descriptive-

analytical method and relying on library documents. The research 
method in this study is content analysis. 

Findings: In the Holy Qur'an, when talking about reasoning and 

understanding facts by the heart, it does not mean the heart of the 
flesh. Rather, it means the speaking soul, which can be the origin of 

human traits and characteristics. 

Conclusion: Knowing the functioning of the brain was obvious in 

the past, and the instrumental role of the brain in reasoning and 

thinking is also mentioned in the narrations. In confirmation of the 

provisions contained in Hikmat 105, new evidences of the functions 

of the heart in transmitting certain emotions have been discovered. 

Also, the speaking soul of a human being is called "heart" when the 

word of truth affects it and turns it upside down. 
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 31   پزشکی؟ اشتباه یا حقیقت کریم، قرآن در قلب تعقلِ  

 1401 تابسستان، 2، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 پزشکی؟ اشتباه یا حقیقت کریم، قرآن در قلب تعقلِ

 1معارف مجید
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 «قرآن نقد» عنوان با كتابی زمینه همین در. است دینی هايآموزه با
 یاتیآ نقد به آن، دوم فصل از بخشی در نویسنده كه گردیده منتشر

 استناد با و پردازدمی داده نسبت قلب به را تعقل كه كریم قرآن از
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 محیط از پزشکی اشتباه این است، چکاره جمجمه درون مغز دانست
 ادعاهاي بررسی و نقد به دارد قصد پژوهش این. شده قرآن وارد

 .بپردازد شده مطرح
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 و بوده بدیهی امور از گذشته در مغز كاركرد دانستن :گیرینتیجه
. دهگردی اشاره تفکر و تعقل در مغز ابزاري نقش به نیز روایات در
 از جدیدي شواهد نیز، 105 حکمت در مندرج مفاد تأیید در

. استشده كشف احساسات برخی انتقال در قلب كاركردهاي
 اثر آن در حق حرف كه ايمرتبه در انسان ناطقه نفس به همچنین

 .شودمی گفته «قَلْب» نماید منقلب را آن و كرده
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_________________________________ 
 (.14بدانیدكه این كتاب به علم خدا نازل شده )هود/: فَاعْلَمُوا أَنََّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللََّهِ 1

 مقدمه
بود. اما  دیعلوم جد عیرنسانس، جهان غرب شاهد رشد سربعد از 
 ياهم داشت، لذا مسئله نیتعارض با د ۀدر درون خود، نطف دیعلم جد

له مسئ نیا جیتدر. بعدها به«نیتعارض علم و د»به وجود آورد به نام 
 نیدرآمد و با عنوان نسبت علم و د یمسئله كالم کیبه شکل 

 نیاز مخالف یبرخ(. 26قرار گرفت ) نید لسوفانیف ۀموضوع مطالع
اروپا  يبا علم در عصر روشنگر سایبا استفاده از تعارض كل زیاسالم ن

را در باب تعارض علم با اسالم مطرح  یآن با اسالم، شبهات اسیو ق
الفارق بود؛ انجام شده مع اسینمودند كه البته اسالم از آن مبرا و ق

و تمام متعلقات  بوده 1قرآن كه اساس اسالم است، با علم يبناچراكه 
و منحصر در  عیعلم وس رهیدا یاست. از طرف« علم»مرتبط با  زیآن ن

نه تنها معارض اسالم نبوده  زیعلم ن نیهرچند ا ست،ین یعلم تجرب
ر اگر دو  استبدان سفارش هم شده ،یاسالم میبلکه بر اساس تعال

از سوي خالق داناي به اسرار عالم نازل  كریمقرآن  نظر بگیریم كه
با قواعد علمی و شواهد قطعی علوم طبیعی  ، علی القاعده2گشته

البته این موضوع مورد پذیرش مخالفان نبوده  .ناسازگار نخواهد بود
هاي تعارض یافتهكنند كه با طرح شبهات گوناگون تالش می و لذا

با  كتابی در همین راستا .نمایندبا آیات قرآن كریم را اثبات علمی 
، نوشتۀ شخصی به نام سها )نام مستعار( در فضاي «نقد قرآن»عنوان 

ترین و از جامع مجازي منتشر گردیده كه به ادعاي مخالفان، یکی
باشد. تالش نویسنده در ها در زمینۀ نقد قرآن میترین كتابكامل

م است. ناقد قرآن این كتاب، اثبات وجود خطا و ضعف در قرآن كری
« قرآنخطاهاي علمی »در اثبات این ادعا، فصلی مفصل با عنوان 

قرآن كریم را نگاشته كه در آن به گمان خود، اشتباهات علمی 
به نقد آیاتی از نویسنده در بخشی از این فصل، است. كردهآشکار 

كه تعقل كردن را نمل(  74و تغابن  4، حج  46)آیات قرآن كریم 
 یپزشکاشتباه  آن را وپردازد درون سینه ها نسبت داده می به قلب

د از این رهگذر با طرح شبهات اعتقادي، به وحیانی دانسته و قصد دار
 .نمایدبودن قرآن كریم خدشه وارد 

اي و مجازي، آسیبهایی نشر گسترده كتاب مذكور در فضاهاي رسانه
را تأكید  را به وجود آورده كه لزوم پاسخگویی به ادعاهاي آن

-كند. خاصه آنکه تاكنون پژوهشی درباره این شبهه انجام نشدهمی

ه شکال پیش گفتدار بررسی ااست. بر این اساس، تحقیق حاضر عهده
 است.و پاسخگویی به آن 

 
 روش هاو مواد 

 -به روش توصیفیو  نقدي بر فعالیت متن محور استاین پژوهش 
انجام شده و  اياد كتابخانهتحلیلی با گرایش انتقادي و با تکیه بر اسن

روایات معصومین علیهم السالم، نظرات بزرگان بر آیات قرآن كریم، 
توجه به مفردات قرآنی با استفاده از كتب معتبر لغت عربی استوار و 

است. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل محتواست كه مهمترین 
هاي ههاي یک متن و همچنین استنباط جنبكاربرد آن وصف ویژگی

این روش تحقیق داراي دو مرحله اساسی است كه  (.34پیام است )

آفریده [ همه موجودات را] أَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللََّطِیفُ الْخَبِیرُ: آیا كسی كه 2

 (14است،نمی داند؟ وحال آنکه او لطیف وآگاه است )ملک/

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 8

https://quranmed.com/article-1-435-en.html


                  و همکاران معارف مجید  32

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 2, Summer 2022 

عبارتند از: بررسی مواد )پیام( و پردازش نتایج. پیامها در این تحقیق 
 و سایر كتب عبارتند از آیات، روایات، مطالب مندرج در كتب لغت

كه مورد پردازش و نتیجه گیري قرار می  مرتبط با موضوع تحقیق
گیرد. جامعه مورد مطالعه دراین پژوهش، قرآن كریم، كتب حدیثی 
و سایر پژوهشهاي انجام شده پیرامون موضوع تحقیق می باشد. 
جامعه نمونه، بر جامعه مورد مطالعه منطبق است و كلیه اسناد و 

 ند.گیرمدارک موجود قابل دسترس مورد استفاده قرار می
 

 پیشینه تحقیق
 ،1هرچند كه درباره اصل كتاب نقد قرآن نقدهاي بسیاري نوشته شده

بر اساس بررسی انجام شده، در خصوص شبهه مورد بحث در این  اما
 سوابق بررسی وتحقیق هنوز مقاله و یا نقدي تألیف نگردیده 

 هايپژوهش در بین آن، بودن جدید دهندة نشان موضوع، مطالعاتی

  باشد.می گرفته صورت
 

 مورد بحثشبهات مطرح شده پیرامون آیات 
 دكتر سها بعد از ذكر آیات ذیل می گوید:

أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ 
الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ )حج بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَکِن تَعْمَى 

46) 
ترجمه: آیا در زمین گردش نکرده اند تا دلهایى داشته باشند كه با 
آن بیندیشند یا گوشهایى كه با آن بشنوند در حقیقت چشمها كور 

 نیست لیکن دلهایى كه در سینه هاست كور است.

 (74مَا یُعْلِنُونَ )نمل وَإِنَّ رَبَّکَ لَیَعْلَمُ مَا تُکِنُّ صُدُورُهُمْ وَ
ترجمه: و در حقیقت پروردگار تو آنچه را در سینه هایشان نهفته 

 و آنچه را آشکار مى دارند نیک می داند.
یَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَیَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِیمٌ 

 (4بِذَاتِ الصُّدُورِ )تغابن 
ترجمه: آنچه را كه در آسمانها و زمین است مى داند و آنچه را كه 
پنهان مى كنید و آنچه را كه آشکار مى دارید مى داند و خدا به 

 ذات سینه ها داناست.
در آیات فوق و بسیاري آیات دیگر قرآن و همچنین در سنت، تفکر، »

ست ایمان، احساس و امثالهم به قلب درون سینه نسبت داده شده ا
به "كه غلطی فاحش است. مثال خلیفه ي چهارم علی می گوید 

رگهاي درونی انسان پاره گوشتی آویخته كه شگرف ترین اعضاي 
درونی اوست و آن قلب است كه چیزهایی از حکمت و چیزهایی 

(. در هیچ جائی 105)نهج البالغه حکمت  "ضد آن در او وجود دارد

_________________________________ 
ار نشر آث دفتر) «توطئه جدید»آیت اهلل مکارم شیرازي در كتاب  از جمله نقد 1

دفاع از قرآن »نسب در كتاب محمدباقر حیدري(؛ 1394 ،يرازیمکارم ش اهللتیآ

و گروه عبادالرحمن )از ( 1395، انتشارات فرشتگان فردا« )در رد كتاب نقد قرآن

 «كشف نیرنگ و رد بهتان در رد كتاب نقد قرآن»برادران اهل سنت( در كتاب 

هایی نیز كه طی بررسی به عمل آمده پایانامه همچنین. و .. )نشر در فضاي مجازي(

رخی كه بدر خصوص پاسخ به شبهات كتاب نقد قرآن سها، تألیف و دفاع گردیده 

بررسی شبهات ناظر به انتساب صفت ظلم به خداوند در قرآن » :از آنها عبارتند از

بعنوان محل ادراک نشده  در قرآن و سنت حتی اشاره اي به مغز
 است.

این خطا در گذشته تاریخ بشري و در تمام ملل شایع بوده است در 
گذشته بشر نمی دانست كه مغز درون جمجمه چکاره است و تمامی 
درک و احساس را به قلب نسبت می داد در حالیکه قلب یک پمپ 
ساده ي عضالنی است. محمد هم این غلط را از محیطش گرفته و به 
اسم خدا وارد قرآن كرده است. و این دلیل قطعی است بر اینکه قرآن 

 (.35) «ساخته محمد است
 

 :ادعاهاي مطرح شده نقد و بررسی
 است:شبهه، دو ادعاي ذیل را مطرح كرده اینناقد قرآن در 

البالغه ادعا كرده كه چون نهج 105با استناد به حکمت  -1
این ، جمجمه چکاره استدانست مغز درون در گذشته بشر نمی

 شده.از محیط وارد قرآن  اشتباه پزشکی
لوم هاي عتعقلِ قلب كه در قرآن كریم مطرح شده با یافته -2

 پزشکی در تعارض است.
و  قلب ، ابتدا به تاریخچه آشنایی انسان بافوقدر بررسی ادعاهاي  

پرداخته شده و ضمن ذكر روایاتی كه به نقش ابزاري كاركرد آن 
تعقل و تفکر تصریح دارد، به شواهد جدیدي از كاركردهاي در مغز 

 قلب در انتقال برخی احساسات و ادراكات اشاره خواهدشد.
 

 روایات علم طب و و كاركرد آن در مغزآشنایی با 
نه تنها ملل گذشته، بلکه انسان هاي باستان نیز می دانستند كه الاقل 

آنها با كاركرد مغز  مغز درون جمجمه چه كاري انجام می دهد.
. آشنا بوده و حتی بر روي آن جراحی هاي اولیه نیز انجام می دادند

قبل از میالد، انجام نوعی سال  2000شواهد باستان شناسی مربوط به 
 .(30) را اثبات كرده است trepanationاز جراحی مغز به نام 

عمل هاي جراحی كاركرد مغز و از بقراط توصیفهایی از همچنین 
مغز در دوران یونان باستان نقل و در این رابطه شواهدي نیز یافت 
شده است. به عنوان مثال جمجمه اي از یک بیمار در شمال یونان 

سال قبل از میالد مسیح برمی  800پیدا شد كه قدمت آن به حدود 
پس از جراحی جمجمه سال  20گردد كه نشان می داد بیمار حداقل 

جراحی هاي اولیه  حتیبرخی از صاحبنظران،  (.31ت )ده اسزنده مان
 (.8د )دانسته اننیز سال قبل  5000مغز را مربوط به 

به كاركرد مغز اشاره شده به صراحت در روایات معصومین نیز 
 مَوضِعُ» از امام صادق )ع( نقل شده: یتیدر روااست. به عنوان مثال 

لَهُ: ما أخَفَّ  لَیالعَقلِ ق لَیأنَّ الرَّجُلَ إذا كانَ قَل يالعَقلِ الدِّماغُ، أال تَر

بررسی شبهات موهم نظام » (1395 سال آذر در «تمیزي سمانه» سوي )از« كریم

نقد شبهات ناظر »، (1395 سال ماه دي در «موسوي مینا» سوي )از «قاتی قرآنطب

 صدیقه» سوي )از «برخی اشکاالت ادبی در قرآن )بر اساس كتاب دكتر سها(

بررسی انتقادي آراء دكتر سها در موضوع »و ( 1396 سال اردیبهشت در «فرهادیان

 «حسین رضایی»)از سوي  «شبهات پزشکی در قران با محوریت كتاب نقد قرآن

 (.1398در تیرماه سال 
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 33   پزشکی؟ اشتباه یا حقیقت کریم، قرآن در قلب تعقلِ  

 1401 تابسستان، 2، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 یبه انسان كم خرد م ینیب ینم ایخرد، مغز است. آ گاهیجا: دِماغَک
از امام  گرید یتیدر روا همچنین(. 25« )؟ي: چقدر سبک مغزندیگو

الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ  دَةَیعُبَ یعَنْ أَبِ» باقر )ع( نقل شده:
رَأْسِهِ ضَرْبَۀً وَاحِدَةً فَأَجَافَهُ  یرَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلَ

عَقْلُهُ فَقَالَ إِنْ كانَ الْمَضْرُوبُ  ذَهَبَدِمَاغِهِ فَ یوَصَلَتِ الضَّرْبَۀُ إِلَ یحَتَّ
هِ سَنَۀً بِ نْتَظَرُیلَهُ فَإِنَّهُ  لَیمَا قَالَ وَ لَا مَا قِ عْقِلُیلَاةَ وَ لَا مِنْهَا الصَّ عْقِلُیلَا 

نَهُ یبَ مَایفِ مُتْیبِهِ ضَارِبُهُ وَ إِنْ لَمْ  دَیالسَّنَۀِ أُقِ نَیوَ بَ نَهُیبَ مَایفَإِنْ مَاتَ فِ
مَالِهِ لِذَهَابِ  یفِ ۀَیهُ الدِّعَقْلُهُأُغْرِمَ ضَارِبُ هِیإِلَ رْجِعْیالسَّنَۀِ وَ لَمْ  نَیوَ بَ

 ي: مرددمیالساّلم پرس هی. از امام باقر علدیحذَّاء گو دهیعب ابو: عَقْلِهِ
به  كه سر را شکافته و يكوفته بنحو يگریچادر بر سر د رکیبا د

عقلش را از دست داده است، حکم  ،است و مضروب دهیمخ رس
و  دیگویو آنچه م فهمدیفرمود: اگر مضروب نماز را نم ست؟یچ
ت مدّ نیسال انتظار كشند، اگر در خالل ا کیتا  فهمد،ینم شنودیم

و اگر نمرد و عقلش بازنگشت  کنند،یدرگذشت، ضارب را قصاص م
آنکه مضروب عقلش را  يبرا .مأخوذ دارند هیضاربش را به دادن د
به صراحت به نقش  روایت نیز. در این (18از دست داده است )

 لیبا مضروب ساختنش زاابزاري مغز در تعقل و تفکر اشاره شده كه 
و  یهیاز امور بدذشته گ. در نتیجه دانستن كاركرد مغز در شود یم

در گذشته بشر » :این جمله ناقد قرآن كه می گوید و لذاواضح بوده 
بیش نمی  اشتباهی ،«نمی دانست كه مغز درون جمجمه چکاره است

 باشد. 
نهج البالغه را به عنوان  105اینکه ناقد قرآن حکمت  دیگرنکته 

. علی )ع( در این شاهدي بر مدعاي خود در این شبهه ذكر می نماید
لَقَدْ عُلِّقَ بِنِیَاطِ هذَا االْءِنْسَانِ بَضْعَۀٌ هِیَ أَعْجَبُ مَا رابطه میفرماید: 

: أَنَّ لَهُ مَوَادٌ مِنَ الْحِکْمَۀِ وَأَضْدَادٌ مِنْ خاِلَفِهَافِیهِ ؛ وَهُوَ الْقَلْبُ وَ ذلِکَ 
به رگهاي درونی انسان پاره گوشتی آویخته كه شگرف ترین اعضاي 
درونی اوست و آن قلب است كه چیزهایی از حکمت و چیزهایی 

. در پاسخ باید (105حکمت  ،ضد آن در او وجود دارد )نهج البالغه
 گفت:

اوالً: یافته هاي علمی بشر درباره كاركردهاي قلب گوشتی، هنوز هم 
در حال تکامل است. به همین دلیل شواهد جدیدي از كاركردهاي 
قلب در انتقال برخی احساسات و ادراكات كشف شده است. به 

آمریکا با  ياز دانشگاه آریزونا یمحققان 2002در سال عنوان مثال 
نفر  10 يرا بر رو یقاتیتحق یهاوای دانشگاه پژوهشگران يهمکار

 خود نهیرا در س يرا از دست داده و قلب شخص دیگر خود كه قلب
نفر را از نقاط مختلف آمریکا  10 این انجام دادند. ،زده بودند وندیپ

خانواده و دوستان فرد "را از  مربوطه يانتخاب كردند و سوالها
ایج . نتدندیپرس "قلب فرد دهنده دوستان خانواده و"و  "قلب رندهیگ

 يا به وضوح مشاهده كردند كه مواردآنه .بود زیانگ شگفت اریبس
، يهنر عالقه، یقیسبک و نوع موس، یغذای يهایمند عالقهمانند 

از  یموارد خاصو   يا حرفه قهیسل، تفریحات، یمسائل جنس
رد از ف، كنندگان اهدا مربوط به یِحس اتِیادراكات، از نامها و تجرب

منتشر شده  در متن (.32) منتقل شده است رندهیفرد گ به دهندهقلب 
_________________________________ 

جهت آشنایی بیشتر، به كتاب تئوري شعور، نوشته دكتر همایون غفوري )ناشر:  1

 نشر كبریا( مراجعه فرمایید.

از آن اشاره  یک نمونه به وجود دارد كه یمواردِ جالب قیتحقاین  از
 آمده: ( 199)صفحه می شود. در این مقاله 

 هسانح است و با یک كار کیساله كه ژیمناست 14یک دختر  قلب
 دهند،یم وندیساله پ 47یک مرد  يرا برا شود یمواجه م یورزش

! با است ها شده شوهرم مثل دختر بچه» :گویدیهمسر آن مرد م
او تصور  دهد،یم و غریب انجام بیحركات عج خندد،یبلند م يصدا

پرش انجام  يخودیب اوقات یگاه یحت. ساله است 14كه  کندیم
 (.32)« !دهدیم

نیز به این تغییر شخصیتی ناشی از پیوند قلب  جدیدترتحقیقات 
لذا در تأیید كالم امام علی . (33) استپرداخته و آن را تأیید كرده

 )ع( شواهد طبی وجود دارد و نمی توان آن را اشتباه پزشکی دانست.
نهج البالغه كتابی ارزشمند از سخنان گهربار امیرالمومنین علی ثانیاً: 

سال از شهادت آن حضرت، به همت عالم  400)ع( است كه بعد از 
در قرن چهارم هجري جمع آوري « سیّد رضى )ره(»بزرگ شیعه 

گردید. علما و اندیشمندان شرق و غرب عالم در توصیف بلندي 
مفاهیم و عمق مطالب آن كتابها نوشته و شرح ها نگاشته اند. چنان 

-الخالِق كاَلمِ دونِ المَخلوق وَ فَوقَ كاَلمِ»كه در وصف آن گفته شده: 
(. بزرگان علم سخن 3« )برتر از كالم خلق و پایینتر از كالم خالق

معتقدند كه بالغت و فصاحت موجود در این كتاب ارزشمند به 
نحوي اعجاب انگیز است كه نمی تواند از كسی جز امیرالمومنین 

ممکن است برخی  اما باید توجه داشت كهعلی )ع( صادر شده باشد. 
این كتاب ارزشمند نیز مانند هركتاب حدیثی  از فرازها و یا جمالت

ی این به دلیل اینکه اعتبارسنج دیگر نیاز به اعتبارسنجی داشته باشد.
ائن نسخ اولیه، قر بررسی فراز، خود نیازمند بازشناسی اعتبار منابع،

 بیش مقاله در اینطلب، لذا صدور و ... بوده و تحقیق مفصلی را می
 .از این، به موضوع پرداخته نشد

 
 مفردات آیات مورد بحث ازكاويب

قرآن كریم، تعقل و ادراک درباره آیات مورد بحث باید گفت 
 ، بلکه به هیچ عضوتنها به قلب گوشتی و یا حتی مغز حقایق را نه

زیرا تعقل و درک حقایق عالم، مفهومی  مادي از بدن نسبت نمی دهد.
بوده و از سنخ عالم ماده نمی باشد. در حقیقت، ماده، نه می  معنوي

و در ( 13) تواند معنا تولید نماید و نه می تواند معنا را درک نماید
. لذا در قرآن كریم، 1مقوله اي فرامادي است شعور و درکواقع 

هرگاه صحبت از تعقل و درک حقایق توسط قلب است، منظور 
سوره مباركه  46این موضوع در آیه قلب گوشتی نیست. دلیل بر 

یا گوشهایی داشته باشند كه با  -أَوْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهَا»حج، عبارت 
 مورد« قلب»كه قرینه اي بر غیر مادي بودن  می باشد« آن بشنوند

می داند كه گوش، وسیله شنیدن  زیرا هر كسی. اشاره در آیه است
نیست. لذا منظور از  است. ولی گوش حقیقت شنو این گوش ظاهري

قلب حقیقت فهم نیز، قلب گوشتی نیست. آیه دیگري كه به 
سوره مباركه ق است  37صراحت این موضوع را بیان می نماید، آیه 

إِنَّ فِی ذَلِکَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ »كه قرآن كریم در آن می فرماید: 
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پر واضح  «.در این تذكَّرى است براى آن كس كه قلب دارد -قَلْبٌ
منظور  . در نتیجهب گوشتی را كه همه انسانها دارندقل است كه

قرآن كریم از قلبِ حقیقت فهم كه هر كسی آن را ندارد، قلب 
 گوشتی نیست.

 «فواد»، «النُّهیَۀ»قرآن كریم ادراک حقایق را به  1در آیات دیگري 
 ،منظور از عقل، قلب، نهیۀ باید دانستنسبت می دهد. حال « لُب»و 

و لب در قرآن كریم چیست كه ادراک حقایق مربوط به  فواد
به همین منظور، ابتدا این مفاهیم را از منظر علم لغت مورد  آنهاست؟
 قرار می دهیم. واكاوي

نگهداري و حبس در چیزي؛ و ضد  معناي به« عقل»از ماده « تَعَقُّل»
 به پابندي كه جهت نگه داشتن شتراز این جهت، . (22)جهل است 

معنی مصطفوي در  (.5گفته می شود )« عِقَالِ» نیز به پاي او می بندند
ي نگه داشتن خود و تشخیص صالح امعن عقل بهمی گوید:  واژهاین 

عقل همان در روایات، اما (. 29و فساد در امور مادي و معنوي است )
چیزي است كه ارزش انسان به اوست. خدا با عقل شناخته شده و 

اساس درجات آن اعطاء می شود. امام صادق )ع( درجات بهشت بر 
العَقْل مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحمَنُ وَ اكتُسِبَ بِهِ »در این رابطه می فرماید: 

عقل آن چیزي است كه خدا با آن عبادت شده و بهشت به  -الجِنانُ
(. لذا عقل، با علم و هوش یا چیزهاي 24« )وسیله آن كسب می شود

ت. در ادامه همین حدیث، از امام صادق )ع( نظیر آنها متفاوت اس
سوال می شود: پس آن چیزي كه معاویه داشت چه بود؟ ایشان می 

تِلکَ النَّکرَاءُ! تِلکَ الشِیطَنَۀ، وَ هِیَ شَبِیهۀُ بِالعَقلِ، وَلَیسَت »فرمایند: 
آن نیرنگ و شیطنت بود كه شبیه عقل است ولی عقل  -بِالعَقل
د: می فرماینهج البالغه  107در حکمت ( امیرالمومنین )ع«. نیست

چه بسیار دانشمندانی  -رُبََّ عَالِمٍ قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ، وَعِلْمُهُ مَعَهُ الَ یَنْفَعُهُ»
كه )علم آنها از حد آشنایی با اصطالحات تجاوز نکرده( و جهلشان 

. «باعث هالكتشان شده و علمی كه با آنهاست نفعی برایشان ندارد
 وَتِلْکَ»سوره مباركه عنکبوت می فرماید:  43در آیه نیز یم قرآن كر

 اینها مثالهایى است كه -الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا یَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ
یعنی «. كنندزنیم، و جز عالمان آن را تعقل نمى ما براى مردم مى

 براي رسیدن به مقام عقل، علم الزم است.
امور ) هر چیز به معناي تغییر و تحول در« بَلَقَ»از ماده « لْبقَ»

به تغیر و تصرف  و لذااست  (مادي یا معنوي، مکانی یا زمانی، و ...
قلب به  یدر زبان عربهمچنین  (.29و  6گویند )« تَقَلَّب»در هر چیز 

ک ما ل به عنوان مثال عبارتهایی مانند:. رود یبکار م زیعقل ن يمعنا
 ت،سین یتو عقل يبرا یعنیذهب قلبک؟  نیقلبٌ، ما قلبُک معک، أ

در زبان عربی وجود  عقل تو كجا رفته است؟ ست،یعقل تو با تو ن
همچنین عقل است؛  يمثال ها قلب به معنا نیكه در تمام ا( 7دارد )

_________________________________ 
لَآیَاتٍ »سوره طه  54و آیه « آلیَاتٍ لِّأُوْلِی األلْبَابِ»سوره آل عمران  190مثل آیه  1

وَنُقَلَِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ یُؤْمِنُوا بِهِ »سوره انعام  110آیه  و «لِّأُوْلِی النُّهَى

 .«أَوََّلَ مَرََّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ

 (283)بقره:  آثِمٌ قَلْبُهُ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنََّهُ 2

 (156)آل عمران:  لِکَ حَسْرَةً فِی قُلُوبِهِمْلِیَجْعَلَ اللََّهُ ذَ 3

 (2)انفال:  انما المؤمنون الذین اذا ذكر اهلل وجلت قلوبهم 4

به خالصترین و بلند مرتبه ترین بُعد هر چیز، قلب آن گفته می شود 
(. لذا به عضو صنوبري شکل و گوشتی بدن، كه مهمترین اعضاء 5)

آن بوده و عالوه بر تپش، در اثر شنیدن اخبار خوب و بد، ترس و 
 بر این اساس، .(22)گویند « قَلْب»اضطراب و ... متحول می شود نیز 

انسان  قتیو حق فیبه نفس و روح انسان هم كه بُعد خالص، شر
مصطفوي )لغت شناس مشهور( در این  قلب گفته می شود. نیزاست، 

قلب را در دو نوع مادي و معنوي تقسیم بندي كرده و می  ،خصوص
قلب مادي ظاهري، عضوي از بدن و منبع حیات و حركت »گوید: 

است. اما قلب روحانی باطنی كه به وسیله آن حركت و عمل و 
روح و نفس حیات در قلب ظاهري و بدن محقق می شود، همان 

عالمه  (.29« )ناطقه مدركه می باشد كه همان حقیقت انسان است
ند اطباطبایی و برخی دیگر از مفسران نیز بر این امر تصریح كرده

در  (.19كه قلب در قرآن به روح یا همان نفس انسانی اشاره دارد )
 يَرُوِ»، روایتی از پیامبر )ص( بدین شرح نقل شده: این نظریهتأیید 

ثاَلثَهُ اَنْوَاعٍ:  اَلْقَلبُ و آله و سلَّم( قال: هیاهلل عل یعَن رَسُولِ اهلل )صلَّ
.وَ یوَ قَلْبٌ مَشْغولٌ بِالْمَوْلَ یوَ قَلْبٌ مَشْغولٌ بِالْعُقْبَ ایَقَلْبٌ مَشْغولٌ بِالدُّنْ

ا الْقَلْبُ الْمَشْغولُ لَهُ الشِّدَّهُ وَ الْباَلءُ وَ اَمَّ ایَاَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغولُ بِالدُّنْ
وَ  ایَنْفَلَهُ الدُّ یوَ اَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغولُ بِالْمَوْلَ یالْعُلَ جَاتُفَلَهُ الدَّرَ یبِالْعُقْبَ
كه مشغول و وابسته به  یقلب -1قلب ها سه نوعند: : یوَ الْمَوْلَ یالْعُقْبَ

كه  یقلب -3است. يكه مشغول به تنعّمات اخرو یقلب -2است. ایدن
 است، ایكه سرگرم و وابسته به دن یوابسته به موال است. اما آن قلب

كه وابسته به  یاست. و آن قلب يو گرفتار یدچار سخت شهیهم
ه ك ی. و قلبرسدیم ییباال ببه درجات و مراتاست  يتنعّمات اخرو

م هم آخرت را دارد و هدارد،  ایبسته به موال )خدا( است، هم دندل
« سنَفْ»به جاي « قلب»واژه  نیز در این روایت .(27) خدا را دارد

با نگاهی به كاربردهاي این واژه در قرآن كریم هم  بکار رفته است.
است  يموجود كریم، اصطالح قرآن درمشخص می شود كه قلب 

-، می3، حسرت می كشد2كندگناه می شد،یاندیم كند،یكه درک م

-متقی می، 7مریض می شود، 6شودنرم می خشن یا، 5شنودمی، 4ترسد

ادعا كرد  توان همین اساس می برو...  9دچار قساوت می شود، 8شود
منشاء  تواندیاست كه م یكه منظور از قلب همان روح و نفس انسان

منشا  تواندیكه مچنان .باشد یانسان يهایژگیو و یهمه صفات عال
 باشد. او نیز لیسقوط انسان و رذا

 (.5)به معناي گرما و حرارت شدید است « فأد»ریشه  از« فؤاد» واژه
 اللَّحمَ: گوشت : فَأَدْتُندیگومى شدن، داغ و تافتن عنىی توقَّد ای تَفَؤُّدٌ

 شده نایبر و شده كباب : گوشتدٌیفَئِ . لحمٌكردم كباب و انیبر را
. (20و  14را به معناي قلب نیز دانسته اند ) «فؤاد»همچنین  (.14)

نیز  (وَ نُقَلَِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصارَهُمْسوره انعام ) 110آیه  چنانکه در

 (100)اعراف:  لَا یَسْمَعُونَ فَهُمْ قُلُوبِهِمْ عَلَى وَنَطْبَعُ 5

 (159)آل عمران:  ولو كنت فظا غلیظ القلب النفضوا من حولک 6

 (10)بقره:  فَزادَهُمُ اللََّهُ مَرَضًا فی قُلوبِهِم مَرَضٌ 7

 (.32)حج:  وَ مَنْ یُعَظَِّمْ شَعائِرَ اللََّهِ فَإِنََّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ 8

 (74)بقره:  قست قلوبکم(؛ 22)زمر:  قلوبهم من ذكر اهلل ۀیللقاس لیو 9
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مصباح یزدي در این خصوص  بکار رفته است. این واژه معادل قلب
در قرآن یکی است و به همان حیثیتی  فؤادمی گوید: مصداق قلب و 

(. 28نیز بر روح اطالق می شود ) فؤادكه قلب بر روح اطالق شده، 
 باراعت به فؤاد ولى ؛است قلب مثل ،فؤاد: سدنوییراغب در مفردات م

 شده دهینام نچنینیا آن، در حرارت و گرما شدن وختهافر معناى
 در كه ندیگو فؤاد جهت آن از را قلبمی گوید:  یقرش (.14) است

 انیآنچه لغومی گوید: مدكور  میابراه (.23) ستا دلسوزى و توقَّد آن
اند، قلبِ با حرارت و افروخته شده است فؤاد مطرح كرده يدر معنا
ط سقو يباب آن معنا کیاست كه در  «يهو»مترادف با  باًكه تقری

 كَذَبَ ما) صعود گر،ید يو در معنا (هَواءٌ وأَفْئِدَتُهُمْ)مثل  لحاظ شده
می « فؤاد»، قلب را از آن جهت با این اعتبار(. 2) (رَأى ما الْفُؤادُ

خوانند كه خاستگاه عشق، میل و دلسوزي است. چنانکه معناي 
 حرارت در آن است.

به « نهی»از ماده « نُهْیَۀً»، جمع «لِّأُوْلِی النُّهَى»در عبارت « النُّهَى»واژه 
 فعلدرخواست ترک  نیز نهایت كوشش در نهایت و غایت و معنی

گفته می شود. زیرا « النُّهْیَۀ»نیز  و غایت آن عقل به .یا چیزي است
 (.29و  5انسان را از ارتکاب به فعل قبیح باز می دارد )

به معنی خالص « لُب»جمع « لِّأُوْلِی األلْبَابِ»در عبارت « األلْبَاب»واژه 
بر همین اساس، لب بر خرد و عقل  (.29هر چیز و مغز آن است )
عقل را بدان سبب لب گویند (. 20 و 11خالص نیز اطالق می شود )

 .(9كه با ارزشترین چیز در انسان است )
به معنی باال، اول و مقدمه هر چیزي « صدر»نیز جمع « الصُّدُور»واژه 

(. لذا به سینه انسان و به باالترین محل 29)مادي و معنوي( است )
گفته می شود. همچنین به قواي درونی انسان نیز « صدر»مجلس، 

یعنی اصالح قواي درونی « شرح صدر»می گویند و معنی « صدر»
یعنی ظرف قواي درونی انسان كه دربرگیرنده « صدر»(. در واقع، 14)

 آنهاست. مثل ظرف و آب موجود در آن.
تمامی واژگان مورد بحث، اسامی  مطالب فوق باید گفت با توجه به

 .شأنی از شئون آن می باشندقوه و اكه( و نفس ناطقه انسان )قوه در
)از فالسفه بزرگ قرن سیزده هجري(  يسبزوار يمالهادچنانکه 

 نینفس در ع -النفس فی وحدته كل القوى در این رابطه می گوید:
نَزَلَ بِهِ »جوادي آملی نیز ذیل آیه  (.15وحدت خود، تمام قواست )

مقصود از قلب در  ( می گوید:192)نمل: « قَلْبِکَ عَلى الرَُّوحُ الْأَمِینُ
در  ينقوو  یشورك(. 10)یه نیز همان روح مجرد انسانی است این آ

-، ضمن نقل نظرات مفسران و اندیشمندان اسالمی می1پژوهشی

متفقند كه این واژگان به یک همگی ایشان بر این امر »نویسند: 
كنند كه علیرغم (. اما در ادامه تصریح می16« )حقیقت اشاره دارند

فحص و تالش فراوان، نتوانستند مالكی به دست آورد تا تعیین كنند 

_________________________________ 
انه چندگ یروح، نفس، قلب، فؤاد و صدر در قرآن و بررس یواژگان لیتحل»مقاله  1

 يزدی اهلل مصباح تیآ ،ییعالمه طباطبا يها دگاهیبر د دیمتحد بودن آنها با تأك ای

 «یآمل ياهلل جواد تیو آ

از طریق اثبات تجرد نفس، قائل به نفس به عنوان منشاء واحد غیر  نیزابن سینا  2

جسمانی قوا گردیده است. بنابر مبانی شیخ، قوه عامله نفس، تمامی افعال خود را 

به مدد آالت و اعضا به انجام می رساند و قوه عالمه نفس نیز در تحصیل تصورات 

این واژگان چگونه اشاره به شأنی از نفس دارند و از مفسران و 
 زمینهر این اندیشمندانی كه سخن آنها را نقل كردند نیز مطلبی د

 (.16یافت نشده است )
اما بر اساس معناشناسی كه در این تحقیق از واژگان مورد بحث به 
عمل آمد، می توان معیار منطقی براي این موضوع ارائه كرد. 
همانطور كه گفته شد واژگان مورد بحث ناظر به روح و نفس ناطقه 
انسان است و از آنجا كه این امر مجرد داراي شئون گوناگون است، 

در واقع می توان گفت به اعتبارات مختلف، اسمهاي متفاوتی دارد. 
رسانند؛ یروح را م اینفس  يدر كاربرد مطلق، همان معنا واژگان نیا

شاره ا ینفس انسان ایاز مراتب روح  يصاف، به مرتبه ابا او نیقر یول
ند، انسان اشاره دار قتیروح و نفس به تمام حق به تعبیر دیگردارند؛ 

 اهستند كه هرچند ب یهمانند اوصاف عقل، نهی، و لبو قلب  یول
در  كنند. یانسان اشاره نم قتینفس و روح متحدند، به تمام حق

مرتبه اي كه حرف حق در آن اثر  حقیقت، به نفس ناطقه انسان در
در مرتبه اي كه بتواند قواي  ؛«قَلْب»نموده و آن را منقلب نماید 

در  ؛«عَقْل»درونی )شهویه، غضبیه و ...( را به كنترل خود درآورد 
در مرتبه اي ، «فؤاد» خاستگاه عشق و دلسوزي است مرتبه اي كه

ه و در مرتب ؛«لُب»كه در اثر شکوفا شدن، ارزش هر انسانی به اوست 
گویند. در نتیجه همه « نُهْیَۀً»اي كه بتواند انسان را از بدي بازدارد 

جنبه و مرتبه قوه،  بوده كه هر یک 2این اسامی، یک حقیقت واحد
اي از شئون نفس ناطقه انسان را به تصویر می كشند. لذا می توان این 

سوره  37واژگان را به جاي یکدیگر بکار برد. همانطور كه در آیه 
مباركه ق، قرآن كریم می فرماید: إِنَّ فِی ذَلِکَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ 

ی یعن«. )عقل( دارددر این تذكَّرى است براى آن كس كه قلب  -قَلْبٌ
نشانه هاي الهی براي كسی مفید است كه حرف حق در نفس ناطقه 
او تأثیر گذاشته )یعنی به مرتبه قلب رسیده باشد( و به صالح و فساد 
خویش آگاه باشد )یعنی به مرتبه عقل و تعقل رسیده باشد(. امام 

تَعَالى  یا هِشَامُ إنَّ اهللَ»موسى كاظم )ع( خطاب به هشام می فرماید: 
یَقُولُ فِی كِتَابِهِ: إِنَّ فِی ذَلِکَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ یَعنِی عَقلٌ: اي 
هشام، وقتی خداوند در كتابش می فرماید: در این تذكَّرى است براى 

(. 16، ص 1)اصول كافی، ج « آن كس كه قلب دارد، قلب یعنی عقل
ناطقه  یعنی نفس« وبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِوَلَکِن تَعْمَى الْقُلُ»در نتیجه معنی 

اي كه به مرحله عقل و قلب نرسیده، لذا نه حرف حق در آن اثر 
همین در واقع  می كند و نه به صالح و فساد خویش آگاه است.

حقیقت وجودي است كه اگر در انسان به فعلیت نرسد، باعث مرگ 
سوره مباركه  80قرآن كریم در آیه  چنانکه معنوي او می گردد.

إِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى »نمل خطاب به پیامبر اكرم )ص( می فرماید: 
توانى مردگان مسلَّماً تو نمى -وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ

از حصول آن و خصوصاً و تصدیقات و ادراک جزئیات از بدن یاري گرفته و پس 

پس از استکمال نفس، بی نیاز از قواي جسمانی جسم می گردد. شیخ معتقد است 

قواي مختلف نفس در اعضا و آالت جسمانی جاري و موثر گشته و افعال نفس 

فال یمنع ان تنفذ من مبدا واحد قوي مختلفه فی آله واحده ثم  "تحقق می یابد: 

 (.4)ض كل عضو منها قوه علی حده تنقسم فی االعضاء فتتفرق، فتح

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 8

https://quranmed.com/article-1-435-en.html


                  و همکاران معارف مجید  36

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 2, Summer 2022 

را شنوا سازي و سخن حق را به گوش كرانی كه از تو روي بر می 
یر دیگر، قرآن كریم كسانی كه حرف حق به تعب«. گردانند برسانی

 در آنها اثر نمی كند را مردگان زنده عنوان نموده است.
 

 نتیجه گیری
ت به صراحت به نقش ابزاري مغز در تعقل و تفکر اشاره ادر روای
تاریخچه علم پزشکی و جراحی هاي این موضوع با توجه به شده و 

دانستن كاركرد مغز در گذشته اولیه بر روي مغز، نشان می دهد كه 
 است.و واضح بوده  یهیاز امور بد

یافته هاي علمی بشر درباره كاركردهاي قلب گوشتی، هنوز هم در 
به همین دلیل شواهد جدیدي از كاركردهاي قلب  بوده وحال تکامل 

لذا در تأیید در انتقال برخی احساسات و ادراكات كشف شده است. 
و نمی توان آن را اشتباه  داشتهد طبی وجود كالم امام علی )ع( شواه

با یافته هاي  105پزشکی دانست. حتی اگر مفاد مندرج در حکمت 
یازمند ن علی )ع(انتساب آن به  ،نیزقطعی علم پزشکی در تعارض بود 

 اثبات است.
شکل نیست،  صنوبري، قلب ماديِ مذكور منظور از قلب در آیات

بلکه مقصود از آن، شأنی از شئون نفس ناطقه می باشد. در حقیقت، 
به نفس ناطقه انسان در مرتبه اي كه حرف حق در آن اثر نموده و 

 گفته می شود.« قَلْب»آن را منقلب نماید 
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