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 چکیده

از آنها در کالم وحي و با توجه به سیاق آیات  بر اساس کارکرد شناسي واژگان قرآنمفهوم حوزهورود به 

  قرار گیرد. دینيباید در رأس مطالعات  اي رسیدن به فهم صحیح معارف قرآنترین مسائلي است که برمهم

یکي از مباحث مهم در این زمینه بررسي نقش و جایگاه صدر و قلب و فواد در وجود انسان و رابطه آنها با 

شان در ردبر اساس کارک هر یک از این واژگان و تمایز قائل شدن میان آنها یکدیگر است. تبیین مفهوم دقیق

 باید مبتني بر بررسي سیاق آیات باشد. قرآن

 مي توان دریافت که:« سه واژه صدر، قلب و فواد در قرآن کریم مفهوم شناسي»از  حاصل شده نتایجطبق 

صدر این قابلیت را دارد که هم در جهت مثبت و هم در جهت  جایگاه قلب مي باشد.از منظر قرآن کریم صدر 

 غل و کبر قرار گیرد.منفي رشد کند لذا هم مي تواند ظرف اسالم و قرآن باشد و هم مي تواند ظرف وسوسه و 

. مي باشد و دریافت وحيجایگاه اصلي ادراک و ایمان و مت خالص و شریف وجود انسان بوده قسلب و  قلب

که بیانگر ماهیت و  انسان مي باشدکه گویا مراد از قلب همان روح  استکارکرد قلب در قرآن چنان وسیع 

 حقیقت وجودي اوست و هرکس را باید از قلبش شناخت.

غیبي و تثبیت  حقایق رویتفواد محل د لب و قسمت خالص قلب است لذا متاثر از حاالت قلب مي باشد. واف

گامي  جایگاه صدر و قلب و فواد در وجود انسانتبیین نقش و  ناب ترین معارف الهي یعني وحي مي باشد.

 مي باشد.در جهت ارتقاء معرفت شناسي و انسان شناسي  مهم

صدر ظرف قلب و با توجه به مفهوم قلب در قرآن مي توان براي قلب هم یک معناي خاص در نظر گرفت که 

فواد لب و قسمت خالص آن است و هم مي توان یک معناي عام براي آن لحاظ کرد که همان روح آدمي مي 

  باشد که شامل صدر، قلب به معناي خاص و فواد مي شود.
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