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 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر

 ٢٠١٧ جنوری ٣٠
  

 !دروغ گفتن به  انرژی بيشتری ضرورت دارد 
  

امواج مغناطيسی انجام داده اند ، بدين توسط  در مورد مغزتعدادی کثيری از انسانھا ،  راکه علماءیتحقيقات وتجارب

گويد به  نتيجه رسيده اند که  مغز انسان در ھنگام دروغ گفتن انرژی زيادی را نسبت به  زمانی که انسان حقيقت می

عث افزايش قدرت، وانرژی مغزی ی و گفتن حقيقت بائراستگو رساند ، از اين تجارب به اثبات رسيده که مصرف می

 .گردد در انسان می

ًبا توجه به تصاوير موجود از مغز انسان در حال دروغ گفتن، کامال آشکار : نويسند علماء در تحقيقات خويش می

ی انسان است ودر پيشانی قرار دارد، در ھنگام دروغ گفتن ئ پيشروی مغز که مسؤول دروغگوۀگرديده است که حص

  .رساند  و در ضمن بيشترين انرژی را به مصرف می ليت را انجام  داده بيشترين فعا

 آنھا با عکس برداری از ،ورده اندآعمل ه  که دراين اواخر در مورد منبع گناه در مغز انسان تحقيق بیناعلماء و محقق

ی قرار دارد که مسؤول  خاصه رسيده اند که در مغز انسان بخشکه  در حال انجام گناه بود به اين نتيج مغز اشخاصی

 .انجام گناه است

، که به RACCخصوص قسمتی به نام ه در اين آزمايشات علماء به اين امر  متوجه شدند که قسمت پيشروی مغز و ب

ناميده می شود، در ھنگام اشتباه و گناه فعاليت زيادی را از خود نشان می دھد به طوری که ھر »  ناصيه«زبان عربی 

 .اشتباه بيشتر و بزرگ تر باشد فعاليت اين قسمت بيشتر است و انرژی بيشتری به مصرف می رساندچه اين گناه و 

با توجه به تحقيقات و آزمايشات متعدد آشکار می شود که قسمت پيشانی مغز مسؤوليت رفتار و تصميم گيری را بر 

 است که قسمت پپيشانی مغز به خصوص  امواج مغناطيسی آشکار گرديدهۀ و از تصاوير تھيه شده به وسيل عھده دارد

ت غير نورمال ، بيشترين فعاليت جلو و باالترين قسمت سر، در ھنگام عمل و عکس العمل، حمله، شکست و ديگرحاال

 .را دارد

که در پيشانی قرار دارد  نويسند   که ايجاد کمترين  تغييرات در قسمت پيشروی مغز علماء در تحقيقات خويش می

 .گردد   و به طور کلی تزلزل در رفتار انسان می لوست دادن قدرت ھدايت، آگاھی و کنترموجب  ، از د

است خصوصيات مھم و منحصر به فرد را دارد، اين قسمت با » ناصيه« قسمت پيشانی مغز که نزديک ترين بخش به  

  .برنامه ھا را بر عھده دارداين بخش نقش اساسی در برنامه ريزی و تنظيم  بخش ھای حساسی از مغز در ارتباط است،
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 جديد، حل ی تصميم گيری برای انجام کار، برخورد و تطبيق با اشيا  ما از جمله ۀحتی بسياری از کارھای روزان

ل در انجام کارھا، عمل در سطوح باالی شناختی ھمچون ومسائل و مشکالت، جلوگيری از گمراھی و اشتباه و کنتر

در حقيقت قسمت پيشانی در مغز انسان ... . اتی، تعھد و الزام در رسيدن به موفقيت و ادراک، انجام کارھای مھم و حي

  )web4health.info/en/answers( .است» مشاور«  يک ۀبه منزل

که گفتيم اين قسمت از مغز  محلی است که در قسمت پيشرو و باالترين قسمت پيشانی موقعيت دارد ، وطوری» ناصيه«

هللا متعال . و مھمترين بخش در انسان و حيوان است . ی و توجه، انجام کارھا را انجام می دھداعمال، رھبری، ھوشيار

 ).که هللا موی پيشانی اورا می گيرد جنبنده ای نيست مگر اين(»ما من دابة إال ھو آخذ بناصيتھا« : می فرمايد

ِإني توكلت على هللا «:کذيب کردند، می فرمايدکه قومش او را ت هللا متعال از زبان حضرت ھود عليه السالم، بعد از اين َّ َ َ ُ ْ َّ َ َ ِّ ِ

ٍربي وربكم ما من دابة إال ھو آخذ بناصيتھا إن ربي على صراط مستقيم َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ٍِ ٍَ َ َ َ َ ََ َ َِّ َّ ِّ َِّّ ِ َِ ٌ َ ُ َّ ْ َ ْ من تنھا بر هللا توکل کردم، )(٥٦: ھودۀسور(» ُ

ً نيست مگر اين که هللا موی پيشانی او را می گيرد، قطعا او پروردگار من و پروردگار شماست، و ھيچ جنبنده ای

تمامی مخلوقات را گرفته و ) پيشانی(پس هللا متعال در يوم الحساب ناصية  .)پروردگار من بر صراط مستقيم است

 .مؤاخذه خواھد کرد و آن گونه که بخواھد با آن ھا برخورد خواھد کرد

ن أ اين قسمت مسؤول ھدايت، رفتار و رھبری در انسان است و قرآن عطيم الشهللا متعال اين قسمت را برگزيده چرا که

 .ورده است آعمل ه وری بآدر مورد وظايف اين بخش در رفتار و ھدايت انسان، ياد 

َأرأيت الذي ينھى « :ن می فرمايد أقرآن عظيم الش َ َْ ِ َّ َ ْ َ َّعبدا إذا صلى * َ َ َ ِ ً ْ ُأرأيت إن كان على الھ* َ ْ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ َأو أمر بالتقوى ، أرأيت * َدى ََ ْ َ َ َ ََ ََ ْ َّ ِ َ ْ

َإن كذب وتولى ، ألم يعلم بأن هللا يرى ، كال لئن لم ينته لنسفعن بالناصية ،ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه ، سندع الزبانية  َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُّ ُْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ٍ ٍ ٍَ َ َِ ِْ َْ َ َ َ َْ ْ ْ َّْ َ َ ََّ َّ ََّّ َ َ ِ
َ، كال ال َّ ْ تطعه واسجد واقتربَ ْ ِْ َ ْ َ َْ ُ ُ ِ ای را که  بنده  دارد ، كند و باز می ای كسی را كه نھی می آيا ديده )(١٩-٩:سوره العلق(» ُ

َّدانی اگر بر ھدايت بودی  ؟ ، ويا به پرھيز گاری فرمودی  ؟ أرأيت إن كذب وتولى ، نماز می گزارد  ؟  آيا می ََّ ََ ََ ََ ِ َ آيا ديدی  َ

 اورا ًاچنين نيست ، اگر باز نيايد ، حتم! ھرگزا ھرگز  وروبرتافت  ؟ ، آيا نمی داند که خدا می بيند ، اگر تکذيب کرد 

 فرا خوانيم دفع ًاوما حتم  پس فرا خواند ياران مجلسش را   موی پيشانی دروغگوی خطا کار، بکشيم از موی پيشانی،

 .نه چنين است ، پيروی اش مکن ، به سجده برووتقرب بجو  کنندگان پياده را ،

موی پيشانی او : محل رويش موی در جلو سر، موی قسمت جلو و باالی سر، نصاه  : ناصية آمده استۀ کلمۀدر ترجم

ٌرا گرفت، وإبل ناصية ن اشراف و باال نشي: بلندترين سرزمين ھا، نواصي الناس: شتر در چراگاه باال رفت، المنتصى: ِ

 ).٢٠٠٥قاموس المحيط، فيرزو آبادي چاپ دار المعرفة بيروت .( ھا

معنای باالترين و جلوی سر و يا ھر چيز ديگری را »ناصية«مالحظه می کنيم که اعراب در زمان نزول قرآن از 

  .برداشت می کردند، و وقتی در مورد انسان به کار می رفت منظور ھمان پيشانی و قسمت جلو و باالی سر بود

 : العلق آمده است ۀن  نزول  سورأدر مورد ش

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم مشغول نماز خواندن بود که ابو جھل بن : ابن جرير از ابن عباس  روايت کرده است« 

َ أرأيت الذی ينھى، « «ھشام آمد وآن بزرگوار را از نماز خواندن منع کرد، آنگاه خدا  َْ ِ َّ َ َ َّ عبدا إذا صل َ َ َ ِ ً ْ َ أرأيت إن كان  ى ،َ َ ِ َ َ ََ
َعلى الھدى،  َُ ْ َ أو أمر بالتقوى، َ ْ َّ ِ َ َ َ َّ أرأيت إن كذب وتولى َْ ََّ ََ ََ ََ ِ َ ِ ألم يعلم بأن هللا يرى ، كال لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ، ،  َ ِ ِ َِّ ِ ًِ َ ْ َْ ََ َ َ َْ ْ َّْ ََّّ َ َ َ َّ َ ٍ ناصية كاذبة  َ ٍَ ِ َِ َ

ٍخاطئة  َ  ».را نازل کرد» َِ

 :فرمايد می) ١٦ و١٥يات آ( علق ۀن در سورألشقران عظيم ا

ٍلنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة«  ٍ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ ِ ً َ ْ َ كه دروغگو و  ای ناصيه) كنيم ذليلش مي(گيريم  حتما از موى پيشانى او مي(  »َ

ِيعرف المجرمون بسيماھم فيؤخذ بالنواصى «  خطا كار است َِّ ِ ِ ُ ِ ُُ َ ْ ُ َُ ْ ُ َُ ْ ْْ ْ و األقد َ َ ْ ِبالنواص«. ٤١: نا  رحمۀسور( » ِ امَ نائب فاعل » ىَِّ
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آتش انداخته ه شان گرفته شده بيھا و پاھا يعنى گناھكاران با عالئم خودشان شناخته شوند ناصيه» يؤخذ«است براى  

  .شوند

 

 پيشانی دروغ گو و خالفکار

 العلق می ۀدرخصوص سور) يمانفرداعصر ا(عالم شھير جھان اسالم شيخ عبدالمجيد الزندانی درکتاب مشھورش  

کاللئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ،ناصيه کاذبه «  از قرآن کريم را تالوت می کنم تبسياری از اوقات اين آي: فرمايند

   » خاطئه

چرا … الھی راز اين را برايم بيان بفرما:  پيشروی سر انسان است ومن از خودم می پرسيدم ومی گفتمۀناصيه حص

 فکر کردم، وقريب به ده سال در تزياد به اين آي) پيشانی دروغ گو و خالفکار(»  ! ناصيه کاذبه خاطئه؟ «فرموده ای 

کردم ، درتفاسير نوشته  اين مورد به تفکر غرق بودم وھميشه در اين مورد به کتب تفاسير علمای کرام مراجعه می

 .ست مقصود اصلی پيشانی دروغگو نيست بلکه معنی مجازی آن ا :بودند 

 بزرگی درشھر قاھره درمورد علم آسان کرد، کنفرانسکه خداوند متعال کار را برايم  درھمين بھت وحيرت بودم تا اين

علم پی بردن به درون انسان از روی خطوط روی پيشانی؛ فرنولوژی : متوپوسکپی  (ۀعرصی  علماصخصوه طب وب

، برگزار گرديد و در آن  )وگـنومی يا عـلم چـھره شـنـاسی ؛ فيزيـ  طرز تشکيل جمجمهۀعلم جمجمه خوانی و مطالع: 

 :ی گفت ئدانشمند کانادا

 سال پيش دانشمندان به اين نتيجه رسيده اند که آن قسمت از مغز انسان که در زير پيشانی واقع گشته، ھمان ۵٠بيشتر از 

اين قسمت از بدن که درزير  اصلی اوست، که اگر ۀول دروغ واشتباه است وتصميم گيرندؤاست ، مس» ناصيه«

چون . .. استخوان پيشانی قرار دارد ، از کار بيفتد صاحب آن اختيار خود را ازدست خواھد داد واراده ای نخواھد داشت

يعنی پيشانی او را می گيريم وکشان کشان او را بر » لنسفعا بالناصيه« مکان اختيار آنجاست خداوند متعال می فرمايند 

 .يم کردزمين خوار خواھ

اين قسمت از مغز در حيوانات ضعيف است ، طوری که حيوانات اراده و : علماء در تحقيقات خويش نوشته اند 

 ھيچ جنبده ای نيست مگر اين» مامن دابه إال ھو آخذ بناصيتھا«اختياری ندارند، به ھمين دليل خداوند متعال می فرمايند 

 …که ما پيشانی او را خواھيم گرفت 

 . توستۀ اختيارم درقبضۀ تو ھستم ، ھمۀخداوندا من بند :فرمايند اکرم صلی هللا عليه وسلم میپيامبر  

 سجده وسر بر زمين ۀوسيله به خاطر حکمتی که خداوند متعال می دانند، سجده را برای پيشانی مقرر فرموده ، تا ب 

تغذيه کند چون در مغز مغز برسد، وازآن نيروھای غارتگر از سرانسان خارج ، ھمچنين خون به تمام اجزای  نھادن،

واين از حکمت پروردگار !  سجده کردن ۀوسيله ی باريکی وجود دارند که خون به آنھا نمی رسد مگر بانسان رگھا

 . »وما اوتيتم من العلم إال قليال« متعال است 

قبل از  ی را درست انجام دھيم ، ورا سجده کنيم تا تصميمات زندگ يم واوآورپس زياد برای پروردگار سر تعظيم فرود 

ی أم اين يعنی سجده بردن با پيشانی برای خداوند متعال وپروردگار ھم ربخواني» استخاره«اقدام برای ھر کاری ، نماز 

 . هللا ءاحسن ودرست را به ما نشان می دھد، انشا

کتاب : خذ أم.(  برای ھر کار خير قرار دھدازخداوند متعال خواھانيم که ما را ثابت قدم نگه دارد و پيشانيمان را صادق

 وهللا اعلم بالصواب ).واوان(عبدهللا احمدی : الشيخ عبد المجيد الزندانی ترجمه ) ًوغدا عصر اإليمان(

  :تتبع ونگـارش 
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