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  دروغ گفتن 

 دارد ! بیشتریانرژی ضرورت به 

 

امواج مغناطيسی انجام توسط تحقيقات وتجارب راکه علماء در مورد مغزتعدادی کثيری از انسانها ، 
داده اند ، بدين نتيجه رسيده اند که : مغز انسان در هنگام دروغ گفتن   انرژی زيادی را نسبت به  

راستگويی و :زمانی که انسان حقيقت ميگويد به مصرف ميرساند ، از اين تجارب به اثبات رسيده که
 .ميگرددگفتن حقيقت باعث افزايش قدرت، وانرژی مغزی در انسان 

علماء در تحقيقات خويش مينويسند که : با توجه به تصاوير موجود از مغز انسان در حال دروغ 
گفتن، کامالً آشکار گرديده است که حصه پيشروی مغز که مسؤول دروغگويی انسان است ودر 

 ين انرژیپيشانی قرار دارد، در هنگام دروغ گفتن بيشترين فعاليت را انجام  داده ، و در ضمن بيشتر
  .رساند را به مصرف می

علماء و محققين که دراين اواخر که در مورد منبع گناه در مغز انسان تحقيق بعمل اورده اند . آنها با 
عکس برداری از مغز اشخاصيکه  در حال انجام گناه بود به اين نتيجه رسيده اند که در مغز انسان 

 .استبخشی خاصی قرار دارد که مسؤول انجام گناه 

در اين آزمايشات علماء به اين امر  متوجه شدند که قسمت پيشروی مغز و بخصوص قسمتی به نام 
RACC ناميده می شود، در هنگام اشتباه و گناه فعاليت زيادی را از   »ناصيه«، که به زبان عربی

اين قسمت  خود نشان می دهد به طوری که هر چه اين گناه و اشتباه بيشتر و بزرگ تر باشد فعاليت
 .بيشتر است و انرژی بيشتری به مصرف می رساند

با توجه به تحقيقات و آزمايشات متعدد آشکار می شود که قسمت پيشانی مغز مسؤوليت رفتار و 
تصميم گيری را بر عهده دارد. و از تصاوير تهيه شده به وسيله امواج مغناطيسی آشکار گرديده است 

لو و باالترين قسمت سر، در هنگام عمل و عکس العمل، حمله، که قسمت پپيشانی مغز به خصوص ج
 .شکست و ديگرحالت غير نورمال ، بيشترين فعاليت را دارد

که ايجاد کمترين  تغييرات در قسمت پيشروی مغزکه در پيشانی   در تحقيقات خويش مينويسند  علماء
به طور کلی تزلزل در رفتار قرار دارد موجب  ، از دست دادن قدرت هدايت، آگاهی و کنترل، و 

 .انسان ميگردد 

خصوصيات مهم و منحصر به فرد را  است» ناصيه« قسمت پيشانی مغز که نزديک ترين بخش به  
دارد، اين قسمت با بخش های حساسی از مغز در ارتباط است،اين بخش نقش اساسی در برنامه ريزی 

  .و تنظيم برنامه ها را بر عهده دارد

ز کارهای روزانه ما از جمله : تصميم گيری برای انجام کار، برخورد و تطبيق با حتی بسياری ا
اشياء جديد، حل مسائل و مشکالت، جلوگيری از گمراهی و اشتباه و کنترل در انجام کارها، عمل در 

موفقيت  سطوح باالی شناختی همچون ادراک، انجام کارهای مهم و حياتی، تعهد و الزام در رسيدن به
  .است» مشاور« . . در حقيقت قسمت پيشانی در مغز انسان به منزله يک و ..

 )web4health.info/en/answers     (  
محلی است که در قسمت پيشرو و باالترين قسمت پيشانی موقعيت دارد ، وطوريکه گفتيم » ناصيه«

د. و مهمترين اين قسمت از مغز اعمال، رهبری، هوشياری و توجه، انجام کارها را انجام می ده
جنبنده ای »(ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها« بخش در انسان و حيوان است . هللا متعال می فرمايد: 

 ).نيست مگر اينکه هللا موی پيشانی اورا می گيرد
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إِنِّي «هللا متعال از زبان حضرت هود عليه السالم، بعد از اينکه قومش او را تکذيب کردند، می فرمايد:
ِ َربِّي َوَربُِّكْم َما ِمْن َدابٍَّة إِالَّ ُهَو آَِخذٌ ِبنَاِصَيِتَها إِنَّ َربِّي َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ تََوكَّلْ  (سوره » ُت َعلَى 0َّ
)(من تنها بر هللا توکل کردم، او پروردگار من و پروردگار شماست، و هيچ جنبنده ای نيست 56هود:

پس هللا  می گيرد، قطعاً پروردگار من بر صراط مستقيم است.) مگر اين که هللا موی پيشانی او را
متعال در يوم الحساب ناصية (پيشانی) تمامی مخلوقات را گرفته و مؤاخذه خواهد کرد و آن گونه که 

 .با آن ها برخورد خواهد کرد بخواهد

انسان است و  هللا متعال اين قسمت را برگزيده چرا که اين قسمت مسؤول هدايت، رفتار و رهبری در
 . قرآن عطيم الشان در مورد وظايف اين بخش در رفتار و هدايت انسان، ياد اوری بعمل اورده است

أََرأَْيَت الَِّذي يَْنَهى * َعْبًدا إَِذا َصلَّى * أََرأَْيَت إِْن َكاَن َعلَى اْلُهَدى * أَْو :« قرآن عظيم الشان می فرمايد 
َ يََرى ، َكالَّ لَئِْن لَْم يَْنتَِه لَنَْسفَعَْن ِبالنَّاِصيَِة أََمَر ِبالتَّْقَوى ، أََرأَيْ  ،نَاِصيٍَة َت إِْن َكذََّب َوتََولَّى ، أَلَْم يَْعلَْم بِأَنَّ \َّ

َبانِيَةَ ، َكالَّ َال تُِطْعهُ َواْسُجْد َواْقتَِربْ  آيا  )(19- 9لعلق:(سوره ا» َكاِذَبٍة َخاِطئٍَة، فَْليَْدعُ نَاِديَهُ ، َسنَْدُع الزَّ
ای را را که نماز می گزارد  ؟  آيا ميدانی اگر بر  بنده دارد ، كند و باز می ای كسی را كه نهی می ديده

آيا ديدی اگر تکذيب کرد  هدايت بودی  ؟ ، ويا به پرهيز گاری فرمودی  ؟ أََرأَيَت إِن َكذََّب َوتََولَّى ،
هرگزا هرگز ! چنين نيست ، اگر باز نيايد ، حتمآ اورا  ند ، وروبرتافت  ؟ ، آيا نمی داند که خدا می بي

وما حتمآ  پس فرا خواند ياران مجلسش را ، بکشيم از موی پيشانی ،موی پيشانی دروغگوی خطا کار،
 .نه چنين است ، پيروی اش مکن ، به سجده برووتقرب بجو فرا خوانيم دفع کنندگان پياده را ،

محل رويش موی در جلو سر، موی قسمت جلو و باالی سر،  :ستدر ترجمه کلمه ناصية آمده ا
نصاه: موی پيشانی او را گرفت، وإبٌِل ناصية: شتر در چراگاه باال رفت، المنتصى: بلندترين سرزمين 

ها، نواصي الناس: اشراف و باال نشين ها.( قاموس المحيط، فيرزو آبادي چاپ دار المعرفة بيروت 
2005.( 

معنای باالترين و جلوی سر و يا هر »ناصية«ه اعراب در زمان نزول قرآن از مالحظه می کنيم ک
چيز ديگری را برداشت می کردند، و وقتی در مورد انسان به کار می رفت منظور همان پيشانی و 

  .قسمت جلو و باالی سر بود
 در مورد شان  نزول  سوره العلق آمده است :

است: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم مشغول نماز خواندن بود ابن جرير از ابن عباس  روايت کرده « 
  أََرأَيَت الَِّذی يْنَهى،  « «که ابو جهل بن هشام آمد وآن بزرگوار را از نماز خواندن منع کرد، آنگاه خدا 

َ   ،  َت إِن َكذََّب َوتََولَّىأََرأَي  أَْو أََمَر ِبالتَّْقَوى،  أََرأَيَت إِن َكاَن َعلَى اْلُهَدى،   َعْبداً إَِذا َصلَّى ، أََلْم يْعلَْم بِأَنَّ \َّ
 .»را نازل کرد» َناِصيٍة َكاِذبٍَة َخاِطئٍَة   يَرى ، َكالَّ لَئِن لَّْم ينتَِه لَنَْسفَعاً بِالنَّاِصيِة ،

 :) ميفرمايد  16و 15قران عظيم الشان در سوره علق (ايات 

ايكه  حتما از موى پيشانى او ميگيريم (ذليلش ميكنيم) ناصيه»(  ناِصيٍَة كاِذَبٍة خاِطئَةٍ َلنَْسَفعاً بِالنَّاِصيَِة « 
( سوره  رحمن: »   َو اْألَْقدامِ   يُْعَرُف اْلُمْجِرُموَن بِِسيماُهْم فَيُْؤَخذُ بِالنَّواِصى «  دروغگو و خطا كار است

اهكاران با عالئم خودشان شناخته شوند يعنى گن» يؤخذ«نائب فاعل است براى  » ىبِالنَّواِص . «41
 .ها و پاهاشان گرفته شده بآتش انداخته شوند ناصيه

 پيشانی دروغ گو و خالفکار

(فرداعصر ايمان) درخصوص  مشهورش شيخ عبدالمجيد الزندانی درکتاب عالم شهير جهان اسالم 
کاللئن لم ينته « وت می کنم سوره العلق می فرمايند: بسياری از اوقات اين آيه از قرآن کريم را تال

 »   لنسفعا بالناصيه ،ناصيه کاذبه خاطئه

ناصيه حصه پيشروی سر انسان است ومن از خودم می پرسيدم ومی گفتم: الهی راز اين را برايم بيان 
زياد به اين آيه  (پيشانی دروغ گو و خالفکار) » ناصيه کاذبه خاطئه؟ ! « چرا فرموده ای… بفرما

وهميشه در اين مورد به کتب تفاسير  به تفکر غرق بودم   قريب به ده سال در اين مورد فکر کردم، و
کردم ، درتفاسير نوشته بودند :مقصود اصلی پيشانی دروغگو نيست بلکه ميمراجعه علمای کرام 

 .معنی مجازی آن است 
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 شهردربزرگی نسی درهمين بهت وحيرت بودم تا اينکه خداوند متعال کار را برايم آسان کرد، کنفرا
از  انسان متوپوسکپی : علم پی بردن به درون (وبخصو ص علما ءعرصه  قاهره درمورد علم طب 

؛    روی خطوط روی پيشانی ؛ فرنولوژی : علم جمجمه خوانی و مطالعه طرز تشکيل جمجمه
 :برگزار گرديد و در آن دانشمند کانادايی گفت ،  )فيزيـوگـنومی يا عـلم چـهره شـنـاسی

سال پيش دانشمندان به اين نتيجه رسيده اند که آن قسمت از مغز انسان که در زير  ۵٠بيشتر از 
است ، مسئول دروغ واشتباه است وتصميم گيرنده اصلی اوست، » ناصيه«پيشانی واقع گشته ، همان

تيار خود که اگر اين قسمت از بدن که درزير استخوان پيشانی قرار دارد ، از کار بيفتد صاحب آن اخ
را ازدست خواهد داد واراده ای نخواهد داشت. .. چون مکان اختيار آنجاست خداوند متعال می 

يعنی پيشانی او را می گيريم وکشان کشان او را بر زمين خوار خواهيم » لنسفعا بالناصيه« فرمايند 
 .کرد

ست ، طوری که در تحقيقات خويش نوشته اند : اين قسمت از مغز در حيوانات ضعيف ا علماء
مامن دابه إال هو آخذ « حيوانات اراده و اختياری ندارند، به همين دليل خداوند متعال می فرمايند 

 …هيچ جنبده ای نيست مگر اينکه ما پيشانی او را خواهيم گرفت » بناصيتها

 .قبضه توستپيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم ميفرمايند :خداوندا من بنده تو هستم ، همه اختيارم در 
به خاطر حکمتی که خداوند متعال می دانند، سجده را برای پيشانی مقرر فرموده ، تا بوسيله سجده  

وسر بر زمين نهادن ،نيروهای غارتگر از سرانسان خارج ، همچنين خون به تمام اجزای مغز برسد، 
آنها نمی رسد مگر وجود دارند که خون به باريکی وازآن تغذيه کند چون در مغز انسان رگهايی 

 ». وما اوتيتم من العلم إال قليال« بوسيله سجده کردن ! واين از حکمت پروردگار متعال است 

پس زياد برای پروردگار سر تعظيم فرود آورييم واورا سجده کنيم تا تصميمات زندگی را درست انجام 
ن يعنی سجده بردن با پيشانی بخوانييم اي» استخاره« دهيم ، وقبل از اقدام برای هر کاری ، نماز 

 .برای خداوند متعال وپروردگار هم رای احسن ودرست را به ما نشان می دهد، انشا هللا 

ازخداوند متعال خواهانيم که ما را ثابت قدم نگه دارد و پيشانيمان را صادق برای هر کار خير قرار 
 ).زندانی ترجمه : عبدهللا احمدی (واوانخذ : کتاب (وغداً عصر اإليمان) الشيخ عبد المجيد الآدهد.( م

 وهللا اعلم بالصواب
 

 


