
 
 

 "! قلب، جايگاه انديشه: " ن آ قر اشتباه های
 
 

   :ن همه جا، از قلب بعنوان جايگاه انديشه سخن گفته شدهآدر قر
 

  :برای نمونه
  ... لهم اعين ال يبصرون بها..  بها،لهم قلوب ال يفقهون

   ) چشم دارند ولي با ان نميبينند.. دارند ولي با ان نميفهمند  قلب (
 

  !فهميدن دانسته چشم را ابزار ديدن و گوش را ابزار شنيدن دانسته، قلب را هم جايگاه و ابزار يعني همانگونه كه
بود و اين حكمت يونان ميگفت كه مردم با قلب خود  مردم  سواد و آگاهياين براي آنست كه در آنزمان، حكمت يونان، باالترين

كه اتفاقي  دلم گواهي ميدهد برای نمونه دلم تو را ميخواهد،: و براي همين هم اين در ادبيات آمده  ميكنند انديشه و احساس
  .....افتاده، حرفهاي او به دلم نشست و غيره 

 
ابزار انديشه و فهم  و همه جا در قرآن، قلب را ا وحي كرده، سوادش بيشتر از اين نبودهكه قرآن ر هللا هم گويا ادعا ميشود

  !آورده است
آسمان ها دانستن و شهاب را تير مالئكه براي زدن  زينت آويزان شده از سقف گذشته از سوتي هاي ديگر، مانند ستارگان را(

  .... )جا زدن و  اجنه
  

 
اين نادرستي  واژه ها، تالش در ماست مالي قلب، درون، نفس و يا روح آدمي است و با بازي با برخي ميگويند كه مراد از اين

 .بزرگ قرآن دارند
 

  !را بكار برده! هللا اين اشتباه مصطلح  برخي هم ميگويند كه براي فهم بيشتر مردم،
 

  : در پاسخ بايد گفت
 

  !هاست و ال ريب في) مبين( نگفته كه كتاب آشكار  مگر قران
بيسوادي  را ندارد؟ پس نيازي نبوده است كه خدا تسليم آسان كرديم و مگر ادعاي حقيقت مگر نگفته كه قرآن را براي فهم

ديگر پيامبر نميفرستاد و  خواست مردم ميشد كه اگر خدا تسليم. روح از قلب سخن بگويد, بجاي مغز يا دستكم مردم شود و
   !!چون همه چيز باب طبعشان ميبود ان نميكردندپيامبر جنگ نميشد و مردم مخالفتي با

 
پس . مردم ندارد !! آميز و يا براي فهم نيازي به دروغ مصلحت) راستين ( حقيقت است، چون خدا  وظيفه ئ پيغمبر، گفتن

  !!خدا گويا عوامانه حرف زده است را با اين بهانه، ماست مالي كنند كه ميخواهند اين نادرستي قرآن
 

 مثالً در خلقت آدم. است" زندگي " هاي ديني ، تنها انگيزه ئ  بلكه روح در آموزه ه، وظيفه ئ روح فهميدن نيست،ديگر اينك
هر !! آن فوت كرد و دميد و آدم يهو زنده شد و سپس از روح خود در!! هللا از گل و خال خمير گرفت و آنرا شكل داد  آمده است

انا  انا  و( بر ميگردد  ي ميرد و روح او بسوي خداوند كه سرچشمه ئ ان استشود، م گويا خارج كس هم كه روح از بدنش
است  تازه در قرآن امده! فهم و درك است محكم نيامده است كه روح مسئول در هيچ جاي قرآن و يا در حديث). اليه راجعون 

  ! ما ها مربوط نيست يعني به ش»ميپرسند، آن امري است از خداوند اي رسول از تو درباره ئ روح« كه 
 

 ندارد كه از يكي بجاي ديگري مده و دليليآن آقر  هم در» روح«مده و خود آن آ در قر» دل«قلب بعنوان همان  بهرروي
در حاليكه به روح نميتوان مـُهر زد چون از جوهره ئ   !!زديم كه نفهمند مثالً گفته به قلب هاي فالن ها مـُهر استفاده بشود،

 .خود خداست
 

  :قلب در اصل و ريشه در عربي به معني همان دل و عضو گوشتي است
 

  قلب
  : الغني
مُ  ُعْضوٌ ) : تش.(1). قَلَبَ . مص]. (ق ل ب. [قُلُوبٌ : ج- قَْلٌب  ْدِر، يُنَّظِ َمِويَّةَ إِلَى  َعَضِليٌّ يَْنبُِض فِي اْلَجانِِب األَْيَسِر ِمَن الصَّ اْلَحَرَكةَ الدَّ

  .... فِـي َوَسِطَها" : فِي قَْلِب اْلَمِدينَةِ  اِْختَفَى."2. ، الفَُؤادُ أَْطَراِف اْلِجْسمِ 
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 » صدر«نيست چون فزون بر قلب، از واژه ئ  شكي قلب همان قلب و دل است و نه چيز ديگر،ن، منظور از آدر اينكه در قر
 واژه ي صدر در زبان تازي به)  في قلوبهم... في صدورهم( همين واژه سود برده شده  پيوند و به همراه نيز اغلب در همين

   !!به آنچه در قلب هايشان پنهان ميكنند است، است آگاهخدا به آنچه در سينه هاي آنه سينه است، مثالً ميگويد كه) معني ( چم 
  
 

  يا مثالً 
  ..ليبتلي هللا ما في صدوركم و ليمحص ما في قلوبكم و هللا عليم بذات الصدور...

  !!راز سينه ها آگاه است تا خدا آنچه در سينه ها هست بيازمايد و هرچه در دل هاست پاك گرداند و خدا به
 

  صدر
  :المحيط

  القلب: - .القّصِ  التشريح، جزء من الهيكل العظمي يحُضُن القلَب والرئتَْيِن يقَُع بين العُنُق وعظم في: -.مصـ: ْدُر الصَّ 
 
 

  ظريف با هم دارند و نميتوان آنها گوناگون ظريف ويا غير و تفاوت هاي نفس و روح و قلب، سه واژه جدا هستند
  !!كرد را بجاي هم قالب

 
 )به شر( ولي روح مريض نگفته و يا نفس اماره  هست، )آدم ديوانه( يعني قلب مريض ) في قلوبهم مرض( فته مثال در قران گ

  !نداريم و غيره هست ولي روح اماره به شر
 

 ).و به جبريل هم اطالق شده  (است) جان ( روح اسباب زنده بودن  شده قلب ابزار فكر شمرده آگاهي را ميرساند، )خود(نفس 
 

  رياضي، زير مجموعه چيزي، مساوي با خود يعني به زبان.  چيزي از وجوهات روح باشد، به معني خود آن نيستاينكه
  .مجموعه نيست) سر( آن 
 

، يعني هر نفسي دستخوش الموت  كل نفس ذائقه:مده آ ن جعليآروح دو مفهوم سوا و جدا هستند، مثالً در همان قر نفس و
  .چون جزئي از خدا هست و نمردني است، سالم ، خود روح ناميرادر حاليكه در دين ا مرگ است،

پس قلب، يك مفهوم جداست و همان دل است كه سينه جاي   هردو همان قلب ؟؟ پس چگونه روح ميتواند همان نفس باشد و
بكار رفته است، .. و انديشه و افكار پنهان  ن هم واژه هاي صدور و قلوب بسيار در كنار هم و بعنوان جايگاهآكه در قر دارد

   !! مردم آنزمان نبوده چون سواد هللا بيشتر از سواد
 

   سوره حج۴۶بخشي از آيه 
 .... الصدور القلوب التى فى ....
  ....دل ها كه در سنيه هاست ...
  

  ميكنندكه در درون سينه جاي دارد و نه آن ادعا هاي ديگر كه   همان دل است ن، قلبآپس ميبنيم كه در نص صريح قر
 !بنادرست، ابزار فهم و انديشه و دريافت دانسته شده و

  
 

 مزدک 
  
 

  ش کــاويـــــانیــــدرفـ
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