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 طرح مسأله
ها ارزانی داشته، قدرت تفکر  یکی از مواهب ارزشمندي که خالق هستی به انسان

دهد  هاي دیگر است و به او این امکان را می است. تفکر فصل ممیز انسان از حیوان
هاي هستی  واقعیت که با استفاده از ابزارها و مقدمات الزم، به شناخت خود و

بپردازد، باورهاي خود را رقم بزند، رفتارها و سلوك این جهانی خود را براساس آن 
گمان قرآن کریم که نسخه  سامان دهد و سیر تکاملی خود را بر آن بنیان نهد. بی

تواند از توجه  هاي کمال و سعادت است، نمی بدیل هدایت آدمیان به قله کامل و بی
ی مهم انسان بگذرد. با بررسی آیات وحی، این حقیقت به دست جدي به این ویژگ

را در  خواند و اهمیت آن آید که قرآن، افزون بر آنکه مردم را به تفکر فرامی می
ها و نتایج تفکر صحیح را نیز به  شود، مسیر، منابع، لغزشگاه زندگی انسان متذکر می

معین و منطقی را در باب  کند. براین اساس، قرآن کریم یک نظام آنها معرفی می
دهد که هرکدام از اجزاي آن  در جاي خود قرار گرفته، از آغاز، انجام  تفکر ارایه می

کند. بررسی این نظام در نگاه قرآن، مجالی وسیع و  و سیر مشخصی تبعیت می
طلبد که از حوصله این نوشتار خارج است. پژوهشی فراگیر می

رکز بر بخش کوچکی از این نظام و با راقم این سطور درصدد است ضمن تم
مراجعه به منابع اصیل، در گام نخست به تبیین میزان توجه قرآن به موضوع تفکر 

ها را به  وارزش آن در نگاه وحی بپردازد و در گام دوم، منابعی را که قرآن، انسان
تفکر در آنها فرا خوانده، بررسی کند. الزم است قبل از ورود به مسأله اصلی، 

در لغت و اصطالح به عنوان یک مقدمه ضروري » تفکر«شناسی واژه  مفهوم
 بازشناسی شود تا راه براي نیل به مقصود اصلی این نوشتار، هموار گردد.

 
 تفکر در لغت

منظور در بیان معناي لغوي  است. ابن» ر ك ف«مصدر ثالثی مزید از ماده » تفکر«
لخاطر فی الشیئ؛ فَکر یا فکر، به کار گرفتن الفَکرُ و الفکر: اعمال ا«گوید:  آن می
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: ماده فکر) جوهري، تفکر را به 1996منظور،  (ابن». ذهن در موضوع معینی است
: ماده فکر). فیروزآبادي نیز در 1423تأمل و اندیشیدن معنا کرده است. (جوهري، 

الفکر «ید: گو کار برده، می منظور به بیان معناي لغوي فکر، عبارتی مشابه عبارت ابن
: اعمال النَّظَرِ فی الشیئ فتَحتا: ماده فکر). فرید وجدي  (فیروزآبادي، بی» بالکسر و ی

هم فکر را اندیشیدن و کوشیدن در به کار گرفتن ذهن در موضوعی معین، دانسته 
 گوید: ) راغب اصفهانی در بیان معناي فکر می358، 13تا:  است. (وجدي، بی

شود و تفکر، بـه حرکـت    لم را به سوي معلوم رهنمون میاي است که ع فکر قوه
پذیر است  درآوردن این قوه بر اساس نظر عقل است که فقط براي انسان، امکان

رود کـه تصـویر کـردن آن در قلـب،      کار مـی  نه حیوان. تفکر فقط در چیزي به
روا فـی آالء اهللاِ و  «ممکن باشد؛ به همین خاطر روایت شـده اسـت کـه:     ال  تَفَکـَّ

زیرا خداوند از اینکه در قالب صورتی توصیف شود منزه اسـت.  » تَفَکَّروا فی اهللاِ
 : ماده فکر)1416(راغب اصفهانی، 

توان گفت، تفکر تالشی  می» تفکر«شناسان درباره  بندي گفتار لغت در جمع
روشمند در به کار گرفتن قوه اندیشه در موضوع معینی به منظور نیل به شناختی از 

 پذیر باشد. موضوع است که تصویرپردازي آن در ذهن، امکانآن 
 

 تفکر در اصطالح 
اي براي در امان ماندن فکر از خطا و  سینا درضمن تعریف منطق به وسیله ابن

 گوید:  لغزش، در بیان معناي فکر می
فـی   ةو اعنی بالفکر هاهنا مایکون عند اجماع اإلنسان ان ینتقل عن امـور حاضـر  

الی امور  -او مصدق بها تصدیقاً علمیاً او ظنیاً او وضعاً او تسلیماً  ةرمتصو -ذهنه 
فیه؛ مراد از فکر در اینجا (منطق) حرکت انسان از امـور حاضـر در    ةغیر حاضر

چه تصورات و چه تصدیقات، خواه یقینی باشند یا ظنی و خواه وضـعی   –ذهنش 
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کـه عـزم چنـین حرکتـی را     به امور غیر حاضر است، آنگاه  –باشند یا تسلیمی 
 )165، 2: 1385سینا،  داشته باشد. (ابن

مال هادي سبزواري در تقسیم تصور و تصدیق به بدیهی و نظري و بیان اینکه 
 گوید: شود چنین می نظري از طریق بدیهی و به وسیله فکر حاصل می

مــن الضــروري بفکــر اخــذا کــل ضــروري و کســبی و ذا
ـ و الفکر حر و مــن مبــادي الــی المــراد الـی المبـادي   ۀک

باشند و تصور و تصدیق نظـري از   هر یک از تصور و تصدیق، بدیهی و نظري می
آینـد. فکـر هـم حرکـت ذهـن از       تصور و تصدیق بدیهی و با فکر به دست مـی 

: 1367 مجهول به مقدمات پیشین و از آنها به سوي مطلـوب است.(سـبزواري،  
8( 

العقل بین المعلوم و  کۀحر«فکر را به مرحوم مظفر هم در بیان کوتاهی، 
) وي در توضیح این تعریف، با 23: 1388کند. (مظفر،  تعریف می» المجهول

گانه دانسته است  برشمردن سه حرکت براي عقل، فکر را مجموع همین حرکات سه
. حرکت عقل در معلومات 2. حرکت از مشکل به معلومات پیشین؛ 1که عبارتند از: 

. حرکت از معلومات به 3تواند مشکل را حل کند؛  وي آنچه میبه منظور جستج
 )24:  سوي مشکل براي حل آن. (همان

 
 کاربردهاي تفکّر در قرآن

مشتقات واژه فکر در هجده آیه از آیات قرآن به کار رفته است. (ر.ك: عبدالباقی، 
مزید است ماده فکر) همه موارد استعمال این واژه در قرآن، از ابواب ثالثی  : 1364

) در قالب فعل ماضی باب تفعیل (فکّر) و در بقیه موارد، 18که در یک مورد (مدثر، 
در قالب فعل مضارع از باب تفعل استعمال شده، که بیشترین کاربرد آن هم در 
صیغه جمع مذکر غایب آن (یتفکّرون) است. کاربرد مصدري این ماده در آیات قرآن 
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 شود. دیده نمی
هاي  آید که واژه فکر و مشتقات آن، هم در سوره ین آیات به دست میبا بررسی ا

هاي مدنی قرآن به کار رفته است، گرچه موارد استعمال آن در  مکّی و هم در سوره
 هاي مدنی است. هاي مکّی، بیش از سوره سوره

 
 هاي مکّی کاربرد تفکر در سوره
ت قرآن به کار رفته است، اي که مشتقات فکر در آیا گانه از مجموع موارد هجده

ها بدین  هاي مکی است؛ این موارد به ترتیب نزول سوره سیزده مورد آن در سوره
 قرارند: 

انَّه فَکَّرَ و قَدر؛ او (براي مبارزه با قرآن) اندیشید و مطلب را آماده « .1
 )18(مدثر،.»ساخت
2.  ...»لَیه یل عن تَحمثَلِ الکَلبِ اکَم ثَلُهثَلُ القَومِ الّذین فَمث ذلک ملهی ث اَو تَترُکهله

چون سگ (هار) است که اگر  ؛ مثل او همکذّبوا بایاتنا فاقصصِ القَصص لَعلَّهم یتَفکّرون
آورد، واگر او را به حال خود  به او حمله کنی، دهانش را باز، و زبانش را برون می

نان تشنه دنیاپرستی است که هرگز کند (گویی چ واگذاري، باز همین کار را می
ها  شود) این مثل گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند. این داستان سیراب نمی

 )176(اعراف، ». را (براي آنها) بازگو کن، شاید بیندیشند
 ؛ آیا فکر نکردند کهاَولَم یتَفَکَّروا ما بِصاحبِهم من جِنَّۀٍ ان هو الّا نذیرٌ مبین« .3
گونه (اثري از) جنون ندارد؟ (پس چگونه چنین نسبت  نشین آنها ( پیامبر) هیچ هم

 )184(اعراف، ». هنده آشکاري استد دهند؟!) او فقط بیم ناروایی به او می
انّما مثَلُ الحیوةِ الدنیا کَماء اَنزلناه منَ السماء فاختلط بِه نَبات األرضِ مما یأکُلُ « .4

و لَیها  النّاسم قادرون عظَنَّ اَهلُها اَنَّه نَت ویاز خرُفَها وز األرض ذا أخَذَتحتّی ا األنعام
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اَتاها اَمرُنا لَیالً او نهاراً فَجعلناها حصیداَ کَأَن لَم تَغنَ باألمسِ کَذلک نُفَصلُ اآلیات لقومٍ 
ایم که در پی  مان نازل کرده؛ مثل زندگی دنیا، همانند آبی است که از آسیتفکَّرون

روید؛ تا  خورند ـ می آن گیاهان (گوناگون) زمین ـ که مردم و چهارپایان از آن می
شوند  گردد. و اهل آن مطمئن می زمانی که زمین، زیبایی خود را یافته، آراسته می

 مند گردند (ناگهان) فرمان ما، شب هنگام یا در روز، (براي توانند از آن بهره که می
چنان آن  سازیم) و آن اي را بر آن مسلط می رسد؛ (سرما یا صاعقه نابودي آن) فرا می

گونه، آیات  کنیم که گویی دیروز هرگز (چنین کشتزاري) نبوده است! این را درو می
 )24(یونس، ». دهیم اندیشند، شرح می خود را براي گروهی که می

و ال اَعلَم الغیب و ال اَقولُ لَکُم انّی ملَک ان قُل ال اَقولُ لَکُم عندي خزائنُ اهللاِ « .5
گویم  ؛ بگو: من نمیاَتَّبِع الّا ما یوحی الی قُل هل یستوي األعمی و البصیرُ اَفال تَتَفکّرونَ

خزاین خدا نزد من است و من (جز آنچه خدا به من بیاموزد) از غیب آگاه نیستم و 
کنم.  شود پیروي می . تنها از آنچه به من وحی میام گویم من فرشته به شما نمی

 )50(انعام، ». اندیشید؟! پس  نمیاند؟!  بگو: آیا نابینا و بینا مساوي
قُل انّما اَعظُکُم بِواحدةِ اَن تَقوموا للّه مثنی و فُرادي ثُم تتَفکَّرُوا ما بصاحبِکُم من « .6

لّا نذیرٌ لَکُم با ون هجِنَّۀٍ اي عذابٍ شَدیدد؛ بگو: شما را تنها به یک چیز اندرز ینَ ی
دهم و آن اینکه دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر، براي خدا قیام کنید، سپس  می

گونه جنونی ندارد، او فقط  نشین شما (محمد) هیچ بیندیشید این دوست و هم
 )46(سبأ، ». دهنده شما در برابر عذاب شدید (االهی) است بیم

اهللاُ یتَوفّی االَنفُس حینَ موتها و الّتی لم تَمت فی منامها فَیمسک الّتی قضی « .7
؛ علَیها الموت و یرسلُ األُخري الی اَجلٍ مسمی انَّ فی ذلک آلیات لقومٍ یتَفکّرون

نگام اند نیز به ه کند، و ارواحی را که نمرده خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می
گیرد؛ سپس ارواح کسانی که فرمان مرگشان را صادر کرده است نگه  خواب می
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گرداند تا سرآمدي معین؛ در  دارد و ارواح دیگري را (که باید زنده بمانند) باز می می
 )42(زمر، ». اندیشند کسانی که میهاي روشنی است براي  این امر نشانه

8. » و مواتخَّرَ لَکُم ما فی السو س نَّ فی ذلک آلیاتا نهما فی األرضِ جمیعاً م
ها و آنچه در زمین است، همه را مسخّر شما ساخته  ؛ او آنچه در آسمانلقومٍ یتفکّرونَ

 )13(جاثیه، ». اندیشند هاي (مهمی) است براي کسانی که می است. در آن  نشانه
االَعناب و من کُلِّ الثَّمرات انَّ فی  ینبِت لَکُم بِه الزّرع و الزّیتونَ و النَّخیلَ و« .9

؛ خداوند با آن (آب باران) براي شما زراعت و زیتون و نخل و ذلک لَآیۀً لقومٍ یتَفکّرون
رویاند؛ مسلماً در آن نشانه روشنی است براي آنان که  ها می انگور و از همه میوه

 )11(نحل، ». اندیشند می
؛ و ما این یک الذِّکرَ لتُبینَ للنّاسِ ما نُزّلَ الَیهم و لَعلّهم یتفکّرونو اَنزَلنا الَ«...  .10

ذکر (قرآن) را بر تو نازل کردیم تا آنچه به سوي مردم نازل شده است را براي آنها 
 )44(نحل، ». روشن سازي و شاید بیندیشند

ذُلُالً یخرُج من بطُونها شراب ثُم کُلی من کُلِّ الثّمرات فَاسلُکی سبلَ ربک « .11
؛ سپس از تمام ثمرات مختلف الوانُه فیه شفاء للنّاسِ انَّ فی ذلک لَآیۀً لقومٍ یتفکّرون

هایی را که پروردگارت براي تو تعیین کرده است، به راحتی بپیما. از  بخور و راه
ه در آن، شفایی براي شود ک هاي مختلف خارج می درون شکم آنها، نوشیدنی با رنگ

». اندیشند مردم است؛ به یقین در این امر، نشانه روشنی است براي آنان که می
 )69(نحل، 
اَولَم یتَفَکّروا فی اَنفُسهِم ما خَلَقَ اهللاُ السموات و األرض و ما بینَهما الّا بالحقِّ « .12

؛ آیا آنان با خود نیندیشیدند ء ربهم لکافرُونو اَجلٍ مسمی و انَّ کثیراً من النّاسِ بِلقا
ها و زمین و آنچه را میان آن دو است جز به حق و براي زمان  که خداوند، آسمان

معینی نیافریده است؟ (ولی) بسیاري از مردم (رستاخیز و) لقاي پروردگارشان را 
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 )8(روم، ». منکرند
فُسکُم اَزواجاً لتَسکُنُوا الیها و جعلَ بینَکُم موده و من آیاته اَن خَلَقَ لَکُم من اَن« .13

هاي او این است که همسرانی از  ؛ و از نشانهو رحمه انَّ فی ذلک آلیات لقومٍ یتَفکّرونَ
جنس خودتان براي شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودت و 

(روم، ». اندیشند هایی است براي آنان که می ن، نشانهرحمت قرار داد. همانا در ای
12( 

 هاي مدنی کاربرد تفکّر در سوره
هاي  گانه کاربرد مشتقات فکر در قرآن، در سوره پنج مورد باقیمانده از موارد هجده

 ها بدین قرارند: مدنی است. این موارد به ترتیب نزول سوره
قُل فیهما اثم کبیرٌ و منافع للنّاسِ و اثمهما اَکبرُ یسألونَک عنِ الخَمرِ و المیسر « .1

؛ من نَفعهِما و یسألونَک ماذا ینفقون قُل العفو کذلک یبینُ اهللاُ لَکُم اآلیات لَعلَُّکم تَتَفَکّرون
کنند؛ بگو: در آنها گناه و زیان بزرگی است و  درباره شراب و قمار از تو سؤال می

از نظر مادي) براي مردم در بردارد؛ (ولی) گناه آنها از نفعشان بیشتر است. منافعی (
پرسند: چه چیزي انفاق کنند؟ بگو: از مازاد نیازمندي خود. این چنین  و از تو می

 )219(بقره، ». سازد، شاید بیندیشید خداوند آیات را براي شما روشن می
ۀٌ من نخیلٍ و اعنابٍ تجري من تَحتها االَنهار له فیها اَیود اَحدکُم اَن تَکونَ لَه جنّ« .2

 فاحترقَت کذلک فیه نار عصارها افَاَصاب فاءۀٌ ضُعیذُر لَه ر وبه الکاصاب و من کُلِّ الثمرات
؛ آیا کسی از شما دوست دارد که باغی از درختان یبینُ اهللاُ لَکُم اآلیات لَعلُّکم تتفکّرون

ما و انگور داشته باشد که از زیر درختان آن، نهرها بگذرد، و براي او در آن، از خر
که فرزندانی  اي وجود داشته باشد و به سن پیري رسیده باشد در حالی هرگونه میوه

(کوچک و) ضعیف دارد، (دراین هنگام) گردبادي (کوبنده) که در آن آتش (سوزانی) 
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طور است حال کسانی که  ردد و بسوزد؟! (همینور گ است به آن برخورد کند و شعله
کنند) این چنین خداوند آیات خود را  هاي خود را، با ریا، منّت و آزار، باطل می انفاق

 )266(بقره، ». سازد، شاید بیندیشید براي شما آشکار می
3. »تفکّرونَ فی خَلقِ السی نوبِهم وعلی ج و الذین یذکرونَ اهللا قیاماً و قعوداً و موات

؛ همانان که خدا را در حال األرضِ ربنا ما خلقت هذا باطالً سبحانک فقنا عذاب النّار
کنند؛ و در اسرار آفرینش  اند، یاد می ایستاده و نشسته و آنگاه که بر پهلو خوابیده

اي؛  گویند:) بار االها! اینها را بیهوده نیافریده اندیشند (و می ها و زمین می آسمان
 )191(آل عمران، ». نزهی تو! ما را از عذاب آتش، نگاه دارم

و هو الّذي مد االرض و جعلَ فیها رواسی و انهاراً و من کُلِّ الثَّمرات جعلَ فیها « .4
؛ و او کسی است که »زوجین اثنَین یغشی اللَّیلَ النّهار انَّ فی ذلک آلیات لقومٍ یتَفکّرون

ها یک جفت  ها و نهرهایی قرار داد و در آن از تمام میوه د و در آن کوهزمین را گستر
هایی است براي  پوشاند؛ همانا در اینها نشانه آفرید؛ (پرده سیاه) شب را بر روز می

 )3(رعد، ». اندیشند آنان که می
و تلک  لَو أنزَلنا هذا القرآنَ علی جبلٍ لَرَأیته خاشعاً متصدعاً من خَشیۀ اهللاِ« .5

کردیم،  ؛ اگر این قرآن را بر کوهی نازل میاألمثالُ نَضرِبها للنّاسِ لَعلَّهم یتَفکّرون
هایی  شکافت! اینها مثال شد و از خوف خدا می دیدي که در برابر آن خاشع می می

)21(حشر، ». زنیم شاید در آن بیندیشند است که براي مردم می
 

تحلیل آیات
اند، از چیستی  گانه قرآن که در باب تفکر وارد شده آیات هجدهیک از  در هیچ .1

تفکر سخنی به میان نیامده است، هرچند پرداختن این حجم از آیات به موضوع 
ها حکایت دارد. نپرداختن به  تفکر از اهمیت آن در حیات فردي و جمعی انسان
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سبب باشد که  چیستی تفکر و عدم ارایه تعریفی از آن در آیات قرآن، شاید بدان
اندیشیدن، از آن جهت که بخشی از سرشت ذاتی انسان است، براي وي مفهومی 

آید. حقیقت این است که انسان پس از  نیاز از تعریف به شمار می کامالً بدیهی و بی
هاي الزم  اش به حداقلّی از توانایی گذارد و قواي جسمی آنکه پا به عرصه وجود می

گیري از آن، رفتارهاي  کوشد با بهره یابد و می ر وجود خود میتفکر را د  رسد، قوه می
خود را سامان دهد. این در حالی است که ممکن است میزان اهمیت تفکر، جهت، 
موضوع و محصول آن در حیات مادي و معنوي وي، مغفول بماند و در نتیجه آنچه 

سقوط وي از  هاي ترقّی و کمال باشد، انحطاط و تواند موجب نیل او به قله می
منزلت خدادادي را در پی داشته باشد. آیات قرآن همه توجه خود را بر این بخش 

ها  که چیستی تفکر را به ارتکاز و فهم بدیهی انسان اند درحالی متمرکز کرده
 )255، 5: 1420گذارند. (ر.ك: طباطبایی،  وامی
تواند هم  تفکر می آید که از نگاه قرآن، دست می ه از کنار هم گذاشتن آیات، ب .2

اي که در قرآن  در جهت منفی و هم در جهت مثبت به کار گرفته شود. نخستین آیه
گوید که در جهت مبارزه  ) از تفکري سخن می18شود (مدثر،  در باب تفکر دیده می

با قرآن به کار رفته و محصول آن، رویگردانی از حق و انکار وحیانی بودن قرآن 
را مستحق  ن تفکري را به شدت مذمت نموده و صاحب آناست. خداوند کریم چنی

) در آیات دیگر، قرآن 30-19شدیدترین عذاب اخروي دانسته است. (ر.ك: مدثر، 
دهد که محصول آن، رسیدن به حقیقت است. در دو  جهت صحیح تفکر را نشان می

 خواهد که ) به صورت صریح از مردمان عصر نزول می46و سبأ،  184آیه (اعراف، 
درباره سالمتی پیامبر (ص) از هرگونه جنون و محتواي پیام و مأموریت االهی او 

اي، ایمان به االهی بودن آیات قرآن و تسلیم در  بیندیشند که محصول چنین اندیشه
 باشد. مقابل آن می

ورزي را  آید که قرآن کریم دعوت به اندیشه از دقت در این آیات به دست می .3
ها ننموده، بلکه همگان را به این مهم فراخوانده  خاصی از انسانصرفاً متوجه گروه 
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زند که  ورزي رقم می است. این فراخوانی مطلق، نوعی آزادي کامل را در باب اندیشه
بر اساس آن، هر انسان متفکري که مقدمات و ابزار تفکر براي او فراهم باشد 

رد توجه قرآن است، به تواند در معارف دین و موضوعات مرتبط با آن، که مو می
؛ مغنیه، 128 و127، 4: 1420ورزي بپردازد. (ر.ك: طباطبایی،  تعمق و اندیشه

1426 :3 ،161 (
مقید ساخته است. به  »فی انفسهم«) تفکر را به 8یکی از آیات پیشگفته (روم،  .4

آید که در رساندن صاحب آن به نتیجه صحیح  موجب این قید، نوعی تفکر پدید می
تر است و آن تفکر در درون و در فضایی فارغ از هرگونه اشتغال به امور دنیوي مؤثّر

و معیشتی است. تفکر در چنین فضایی به تمرکز ذهن و استقرار قدرت اندیشه بر 
تر است. (ر.ك:  انجامد و محصول آن به حق و واقع نزدیک موضوع مورد نظر می

 )158 و 157، 16: 1420طباطبایی،
اند. (رازي،  تأویل کرده »فی خلق انفسهم«را به » فی انفسهم« برخی از مفسران

از حالت قید خارج و به موضوع  »فی انفسهم«) بر اساس این تأویل، 81، 9: 1422
ما خلق اهللا السموات و «در کنار موضوعات بعدي یعنی   -مستقلی براي تفکر، 

 .شود تبدیل می  - »األرض و ما بینهما اال بالحق و اجل مسمی
اگر  »افلم یتفکّروا فی انفسهم«تابد، زیرا جمله  البته ظاهر آیه، این تأویل را برنمی
تواند پذیراي چنین تأویلی باشد، اما با توجه  به صورت جمله مستقل لحاظ شود می

و عدم وجود  ...»ما خلق اهللا السموات و «به اتصال این جمله به جمله بعدي، یعنی 
ن تأویل با مشکل روبرو خواهد بود. (ر.ك: طباطبایی، حرف عطف بین آن دو، ای

1420 :16 ،158( 
توان تفکر را به لحاظ فضاي روحی و ذهنی آن به دو نوع  بر این اساس می

 ب:تفکر متمرکز در فضاي روحی فارغ از هرگونه اشتغال دیگر؛  الف:تقسیم کرد: 
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) 8بحث (روم،  تفکر نامتمرکز در فضاي روحی مختلط با امور دیگر. آیه محل
ها را به منظور رسیدن به حقیقت هستی و پی بردن به معاد، به تفکر نوع  انسان

 کند. نخست دعوت می
) تفکر مستمر در آفرینش 191عمران،  در یکی دیگر از آیات پیشگفته (آل .5
هاي اولوااللباب  را از جمله ویژگی -پس از ذکر مستمر خداوند -ها و زمین آسمان

ترین آن است و در  در هر چیز به معناي بهترین و خالص» لُب«ند. ک معرفی می
ترین چیزي است که خداوند به انسان ارزانی  اینجا مراد، عقل است، زیرا عقل ارزنده

) بر اساس این آیه، انسان آنگاه در زمره 908، 2تا:  داشته است. (طبرسی، بی
خدا، تفکر مستمر در آفرینش را گیرد که عالوه بر ذکر مستمر اولوااللباب قرار می

رو است که ذکر خداوند آنگاه به  این امر از این .نیز وجهه همت خود قرار داده باشد
رسد که پشتوانه تفکر در آفرینش و معرفت به اسرار  باالترین درجه کمال خود می

 آن را دارا باشد.
ه با ذکر خدا رسد ک از سوي دیگر، تفکر نیز آنگاه به باالترین نقطه مطلوب می

توان تفکر را به دو  ) از این زاویه نیز می299، 4تا:  توأم باشد. (ر.ك: رشید رضا، بی
تفکر منهاي ذکر خدا. در نگاه قرآن،  ب:تفکر توأم با ذکر خدا؛  الف:نوع تقسیم کرد: 

 ترین نوع تفکر است. تفکر نوع نخست، بهترین و کامل
األمر فرا  ق خداوند، رسول و اولیقرآن کریم مؤمنان را به اطاعت مطل .6
) اما این امر هرگز بدین معنا نیست که در مسیر بندگی 59خواند (ر.ك: نساء،  می

خدا و پذیرش معارف و عمل به احکام دین االهی، کورکورانه و از سر جمود، طی 
) آیات گذشته افزون بر صراحت، گستره 197، 2: 1420طریق نمایند. (طباطبایی، 

اي که بر اساس این آیات، مبدأ و معاد، نبوت پیامبر  وسیعی دارند به گونهموضوعی 
اسالم (ص)، االهی بودن قرآن، فلسفه احکام و آفرینش هستی و موجودات، همگی 

اند. در چگونگی جمع میان این  موضوع تفکر قرار گرفته و همه بدان فراخوانده شده
ن گفت که اطاعت مطلق خداوند، توان چنی دو فراخوان مطلق (اطاعت و تفکر) می
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رسول و اولیایش در گرو اقامه برهان و حجت قطعی بر وجود خداوند، رسالت رسول 
مفاد آن به  با تأییدو والیت اولیاست؛ هرگاه چنین حجتی اقامه شود، قلب انسان 

شود. فرا خواندن چنین انسانی به اطاعت مطلق، امري ممکن و  سوي آن متمایل می
  معقول است.

ها  ورزي در اموري که بدان از سوي دیگر، دعوت همین انسان به تفکر و اندیشه
ایمان داشته و بی قید و شرط به اطاعت آنها مکلف شده است نیز امري معقول 

تري  شود تا انسان مؤمن، معرفت افزون گونه امور، موجب می است، زیرا تفکر در این
و درنتیجه به درجات باالتري از ایمان  بینی حق، پیدا کند به اصول و مبانی جهان

خواهد که به تفصیل و  ) نیز از مؤمنان می136نایل شود. برخی از آیات قرآن (نساء، 
) حال اگر 112و 111، 5: 1420تکمیل ایمان خود همت گمارند. (ر.ك: طباطبایی، 

صورت مند نباشد، در این  بینی حقیقی، بهره انسان از ایمان به مبدأ و معاد وجهان
ها را به تفکر در آنها فراخوانده است موجب  ورزي در آنچه قرآن انسان نیز اندیشه

بینی حقیقی در وجود  گیري جهان شود تا زمینه و شناخت الزم براي شکل می
 چنین انسانی فراهم گردد.

گذاشتن آیات مکی و مدنی و مقایسه مفاد آنها این نتیجه به هم از کنار  .7
هاي وجود خدا و برپایی قیامت  عوت قرآن به اندیشیدن در نشانهآید که د دست می

که دعوت به تفکر  شود، درحالی در آیات مکی و مدنی، به صورت مشترك دیده می
درباره سالمتی پیامبر(ص) از هرگونه جنون و صحت پیام و مأموریت االهی او فقط 

مده است. راز این ) آ44؛ نحل، 46؛ سبأ، 50؛ انعام، 184در آیات مکی (اعراف، 
تفاوت را شاید بتوان در اهمیت مسأله مبدأ و معاد در نگاه وحی از یک سو و فضاي 
نزول تدریجی آیات از سوي دیگر جستجو کرد. به دست آوردن شناخت صحیح از 

اي که  آید، به گونه بینی حق به شمار می هاي اصلی جهان مبدأ و معاد هستی از پایه
ي شناخت مبدأ واقعی جهان و معاد هستی، هرگز بینی حقیقی منها جهان
پذیر نیست.  امکان
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که بخش  خواند ها را به این فهم فرا می قرآن کریم نه فقط در این آیات، انسان
بزرگی از مأموریت پیامبر(ص) و تعداد بیشتري از آیات قرآن به معرفی خدا و 

ل بنیادي و ایمان ها براي کسب شناخت صحیح از این دو اص آخرت و دعوت انسان
به آنها اختصاص یافته است. از آنجا که تولد، رشد، زندگی و حشر و نشر انسان در 

گیرد و این امر، درك امور فرامادي را بر انسان، مشکل و با  جهان ماده صورت می
سازد. وحی آسمانی در تالش است تا با استفاده از همه  موانع بسیاري روبرو می

هن و فکر انسان را به این حقایق معطوف سازد. این درحالی هاي ممکن، ذ ظرفیت
است که ایجاد تردید درباره سالمتی پیامبر اسالم(ص) از سوي مشرکان مکه و در 

هاي آغازین نزول قرآن صورت گرفته است. قرآن کریم متناسب با چنین  سال
اهد که خو فضایی و به منظور ناکام گذاشتن این تالش نابخردانه، از همگان می

درباره سالمتی پیامبر(ص) از هرگونه جنون و صحت پیام او بیندیشند تا به حقیقت 
افکنی با ناکامی روبرو  رهنمون شوند. با تثبیت موقعیت االهی پیامبر(ص) این تردید

باره به میان نیامده است. رو در آیات مدنی سخنی در این شد، از این

منابع تفکر در تگاه قرآن
خواند، منابع تفکر را نیز به او ارایه می  ن برآنکه انسان را به تفکر فرا میقرآن افزو

دهد تا بدین وسیله، سرمایه فکري انسان را در مسیري هدایت نماید که براي او 
) بررسی دقیق آیات، این نتیجه را به دنبال 91 :1357سودمند باشد. (ر.ك: مطهري،

 ،نخستگردد:  ر در دو منبع خالصه میخواهد داشت که در نگاه قرآن، منابع تفک
هاي  کتاب تدوین. آیاتی که همگان را به اندیشیدن در نشانه دوم،کتاب تکوین و 

خدا، حقیقت دنیا، حقیقت مرگ، جهان آخرت، زوجیت عام در مخلوقات و زوجیت 
اند، همگی ازجمله آیاتی هستند که کتاب تکوین را منبع  خاص در انسان فرا خوانده

اند و آیاتی که به تفکر درباره پیامبري پیامبر(ص) و سالمتی او از  رار دادهتفکر ق
اند  جنون، تفکردرباره وحی و عظمت قرآن، فلسفه احکام و اعمال انسان فرا خوانده
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اند. ادامه این  از جمله آیاتی هستند که کتاب تدوین را منبع اندیشیدن قرار داده
 ص یافته است.نوشتار به بررسی این دو منبع اختصا

 
 کتاب تکوین الف)

ها و جلب توجه آنها به  تعداد زیادي از آیات ذکر شده، فرا خواندن انسان
ورزي در کتاب تکوین است. آنچه از کتاب تکوین به عنوان موضوع تفکر  اندیشه

مورد توجه آیات قرآن قرارگرفته، بسیار متنوع است. در ذیل این موضوعات به 
 گیرند: قرار میتفکیک، مورد بررسی 

در نگاه قرآن ، جهان هستی و ساختمان وجودي انسان  هاي خدا: نشانه .1
هاي خداوند هستند که حضرت حق آنها را به صورت مستمر در  گاه نشانه تجلی

). قرآن 53دهد تا حق بر آنان آشکار شود. (فصلت،  می ها قرار معرض رؤیت انسان
ها  گونه نشانه بیان و تفصیل برخی از اینکریم در آیات مذکور به صورت مشخص به 

ها خواسته است تا آنها را موضوع تفکر خود قرار دهند تا به  پرداخته و از انسان
 شناخت صحیح خداوند نایل شوند.

)، نزول باران و 13ها و زمین است براي انسان (جاثیه،  تسخیر آنچه در آسمان
)، هدایت مرموز و زندگی 11ل، هاي گوناگون براي وي (نح رویش گیاهان و میوه

)، آفرینش زوج براي انسان از جنس خودش به منظور 69ویژه زنبور عسل (نحل، 
) و توسعه زمین، خلقت 21آرامش یافتن و ایجاد مودت و رحمت بین آنها (روم، 

) از 3ها و نهرها، ایجاد زوجیت در میان موجودات و ارتباط شب و روز (رعد،  کوه
 ورزي در آنها دعوت شده است. یی هستند که انسان به اندیشهها جمله  نشانه

اند که  اي در هستی بسط و ظهور یافته هاي خدا به گونه در نگاه قرآن، نشانه
باشد. قرآن، تکذیب کنندگان  پذیر نمی تکذیب آنها جز از سر عناد و لجاجت، امکان

ام بیرون آورده، له له کند که همواره زبان از ک ها را به سگی تشبیه می این نشانه
) این 176کند، چه به او حمله شود و چه به حال خود واگذارده شود. (اعراف،  می
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تشبیه از آن روست که تکذیب آیات از سر لجاجت و عناد، به ملکه نفسانی پستی 
رغم ظهور و بروز دایمی آیات  در وجود چنین انسانی تبدیل شده است که علی

لیل به تکذیب آنها مشغول است. (ر.ك: طباطبایی، االهی در هستی، وي بی د
گونه به تکذیب آیات  ) قرآن پس از یادآوري داستان کسی که این349: 1420

خواهد تا این داستان را بر  پردازد و پس از بیان این تشبیه، از پیامبر می خداوند می
 )176مردم بازگوید تا در آن بیندیشند. (اعراف، 

هاي  این بخش از آیات، این است که در همه آنها نشانهنکته بسیار ظریف در 
) راز 460، 3: 1422نه ذات خدا. (رازي،  ،اند خدا به عنوان موضوع تفکر معرفی شده

توان مورد تفکر قرار داد که پرداختن  این نکته در این است که اشیایی را می
صورتی، تصویر تصویري از آنها در ذهن، ممکن باشد و خداوند از اینکه در قالب 

: ماده فکر) بنابر روایات بسیاري، 1416شود منزه است. (ر.ك: راغب اصفهانی، 
هاي االهی، ترغیب و از تفکر در  پیامبر گرامی(ص) مردم را به تفکر در خلق و نعمت

 )381، 2: 1421؛ سیوطی، 441: 1427، اوند نهی نموده است. (ر.ك:  صدوقخد
اي بین  گذاري زندگی دنیا، ابتدا به مقایسه رزشقرآن در ا. ارزش زندگی دنیا: 2

)، بازي 38و از این منظر، زندگی دنیا را ناچیز (توبه،   پردازد آن و زندگی آخرت می
) و زیبا در نگاه کافران (بقره، 185عمران ،  )، سرمایه فریب (آل23و سرگرمی (انعام، 

در یک بیان تمثیلی، آن تر زندگی دنیا  کند. قرآن در معرفی دقیق ) معرفی می212
کند که با نزول آن، گیاهانی رنگارنگ و زیباي بر پهنه  را به آب بارانی تشبیه می 

رویند و صحنه زیبایی از نشاط، امید، سرزندگی و احساس توانایی در  زمین می
آید، اما ناگهان بر اثر یک بالي آسمانی یا زمینی همه گیاهان  صاحبان آن پدید می

ماند.  اي که هیچ اثري از آن همه زیبایی و نشاط باقی نمی ند به گونهشو نابود می
کذلک نُفَصلُ اآلیات لقَوم «... گوید:  پس از بیان این تمثیل، قرآن چنین می

 )24(یونس،  ».یتفکّرون
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از کنار هم قرار دادن این آیه و آیات فراوانی که درباره چیستی و ارزش دنیا در 
آید که ارزش زندگی دنیا یکی  دست می بندي به است، این جمع نگاه قرآن وارد شده

 از موضوعات اساسی تفکر در نگاه قرآن است.
چیستی مرگ، پرسش عمیقی است که همواره اندیشه بشر را  . حقیقت مرگ:3

به خود مشغول داشته است. از آنجا که بدست آوردن پاسخی منطقی براي این 
گذاري خواهد داشت، قرآن رافکار او نقش تأثی و افعال وسؤال در زندگی انسان 

کریم افزون بر آنکه در بسیاري از آیات خود به تبیین حقیقت مرگ پرداخته، 
ورزي در آن فرا خوانده است. در نگاه قرآن، مرگ مساوي با  را نیز به اندیشه ها انسان

(نساء،  .خداوند است از جانبنیستی و فنا نیست، بلکه دریافت جان و روح انسان 
انفال،  ؛77غافر،  ؛40رعد،  ؛46یونس،  ؛28نحل،  ؛27محمد،  ؛61انعام،  ؛97و  15
 )37 اعراف،  ؛11  سجده، ؛42زمر،  ؛50

ه ستانده و به با فرا رسیدن مرگ، روح آدمی از جهان ماد ،بر اساس این اندیشه 
قت مرگ، تر شدن حقی شود. برخی از آیات قرآن براي روشن جهانی دیگر منتقل می

که در هر دوي آنها خداوند روح را از بدن  نمایند میرا از سنخ خواب معرفی  آن
اما در خواب روح را  دارد، میکند با این تفاوت که در مرگ، روح را نگه  دریافت می

 ها انسانگرداند تا زمان مرگش فرا رسد. قرآن پس از این معرفی،  به صاحبش باز می
 .»انَّ فی ذلک آلیات لقَومٍ یتفکّرون«...  گوید: یخوانده، چنین م ورزي فرا را به اندیشه

آشنایی با  ،نتیجه تفکّر درباره حقیقت مرگ ،) بر اساس همین آیه42(زمر، 
 هاي خداوند در هستی خواهد بود. نشانه
معاد از جمله مسایلی است که به صورت جدي و همه جانبه   مسأله . معاد:4

چنین واقعیتی در نگاه  اوالً:رار گرفته است و این از آن روست که مورد توجه قرآن ق
 ؛5نماید(رعد،  پندارد ناممکن می ظاهربین انسانی که حیات و ممات خود را مادي می

:) و 3ق،  ؛67نمل،  ؛35مؤمنون،  در نگاه خداوند زندگی اخروي نسبت به حیات  ثانیاً
سوي دیگر باورها و رفتارهاي انسان در  ) از17(اعلی، . دنیوي بهتر و پایدارتر است
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جهانی وي خواهد داشت. اینها همه موجب  این جهان، تأثیر مستقیمی بر زندگی آن
به  ،پذیري معاد در پرتو قدرت خداوند افزون بر بیان امکان ،شده است تا آیات وحی

ده زندگی دنیا و آخرت پر  طروشنی به توصیف آن جهان بپردازد و از چگونگی ارتبا
 بردارند. 

دادن دو موضوع بنیادي مبدأ و معاد به توبیخ  برخی از آیات قرآن با کنار هم قرار
اَولَم «؛ اند د که به تفکّر در آنها نپرداخته و به گمراهی و کفر گراییدهنپرداز کسانی می

ما انَهیما ب و و األَرض مواتما خَلَق اهللاُ الس هِمتَفکّروا فی اَنْفُسی و یمسلٍ ماَج قِ ولّا بالَح
نَ الناسِ بلقاءنَّ کثیراً مرون اهِم لَکافبتفکر در حق  ،) بر اساس این آیه8(روم،  .»ر

وي را به رستاخیز  »اَجل مسمی«بودن آفرینش، آدمی را به مبدأ هستی و تفکّر در 
اساس آنچه  ) بر393، 16 :1384 (ر.ك: مکارم شیرازي، .شود می نجهان رهنمو

ها و زمین  آنان با تفکر در آفرینش آسمان ،کند یقرآن در توصیف اولوااللباب بیان م
و از همین آگاهی به شناخت معاد نیز نایل  یابند میبه حق بودن آفرینش آگاهی 

 )191(آل عمران،  دنشو می
 
 )کتاب تدوین(قرآن )ب

زي در کتاب تدوین ور را به اندیشه ها مذکور، انسانگروهی دیگر از آیات 
خوانند. آنچه از کتاب تدوین به عنوان موضوع تفکر مورد توجه آیات قرار  فرامی
مورد بررسی قرار  ،. در ذیل این موضوعات به تفکیکاست  نیز متنوع  گرفته
 گیرند: می

، پیامبر که واسطه بین یدر فرآیند نزول وحی آسمان :)ص(. سالمتی پیامبر1
رو ایجاد تردید در سالمتی او  اي را بر عهده دارد. از این ویژهنقش  ،است مردمخدا و 

داري،  گونه که ایجاد تردید در امانت همان ،انجامد به تردید در کتاب وحی می
در پی خواهد داشت. مشرکان در  را اي صداقت و پاکدامنی او نیز چنین نتیجه
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دافکنی پرداختند. به تردی (ص)مبارزه با قرآن درگام نخست با طرح جنون پیامبر
اَو لَم «گوید:  چنین می، ال قرار دادهؤآنان را مورد س ،آمیز قرآن با یک بیان توبیخ

) قرآن با طرح این 184 اعراف،( .»یرٌ مبینٌذانْ هو الّا ن ۀیتفکّروا ما بِصاحبِهم منْ جِنّ
خواند، ماده  میفرا  »ص«ال افزون برآنکه مشرکان را به تفکر درباره سالمتی پیامبرؤس

نشینی طوالنی مدت آن حضرت با ایشان  مورد نیاز این تفکر یعنی مصاحبت و هم
 :1420(طباطبایی،. شود که با سالمتی قواي عقالنی وي همراه بوده را نیز متذکر می

را  مشرکان، خواهد که با زبان موعظه می (ص)) قرآن در جاي دیگر از پیامبر347، 8
 )46(سبأ،  دعوت کند.المتی او از هر گونه جنون درباره س به اندیشیدن

تراشی مردم عصر  بسیاري از آیات قرآن از اعتراض و اشکال :)ص(. نبوت پیامبر2
هایی از این قبیل که  اعتراض اند. سخن گفته »ص«پیامبر اسالم نبوت نزول نسبت به
اي نازل نشده تا  هود؟ چرا فرشتر خورد و در بازارها راه می طعام می ،چرا این پیامبر
؟ یا چرا باغی ندارد تا است ار بپردازد؟ یا چرا گنجی به او داده نشدهذهمراه او به ان
) در 93 -90 (اسراء،. هاي دیگر تراشی ) و همچنین اشکال8 فرقان،(از آن بخورد؟

من «  آنان بگوید:به دهد که  دستور می )ص(خداوند به پیامبر ،برخی از همین آیات
خزاین خدا نزد من است و من(جز آنچه خدا به من بیاموزد) از غیب که گویم  نمی

شود  ام. تنها از آنچه به من وحی می من فرشتهکه گویم  آگاه نیستم و به شما نمی
قُلْ هلْ یستَوي األعمی و البصیر « گوید: ) آنگاه چنین می50 (انعام،. »کنم پیروي می

اگر چه در انسانیت  »ص«ن سخن این است که پیامبر(همان) معناي ای .»اَفَال تَتفکّرون
و رفتارهاي انسانی با سایر افراد یکسان است اما نزول وحی آسمانی بر قلب آن 

شمار  هحضرت به او چنان بصیرتی داده است که سایر افراد در مقایسه با او نابینا ب
 ن حضرت ایمانآیند. تفکّر در همین تفاوت کافی است تا معترضان به پیامبري آ یم

 )97، 7 :1420(طباطبایی، . و از او تبعیت نمایند بیاورند
د تا آنرا نخواه برخی از آیات با صراحت از مخاطبان وحی می. وحی آسمانی: 3
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صریح بسیاري از تورزي خود قرار دهند. این در حالی است که بنا به  موضوع اندیشه
(نحل،  ) و تببین وحی2یم(جمعه، تعل ،)ص(هاي پیامبر ولیتؤیکی از مس ،آیات قرآن

نقش تبیینی  ،) بوده است. قرآن کریم در برخی از همین آیات19  ،همائد؛ 64و  44
و اَنْزَلْنا « جا متذکر شده است: و تفّکر مردم در وحی را به صورت یک »ص«پیامبر

) از این بیان صریح 44(نحل،  .»ونالیک الّذکر لتُبِینَ للنّاسِ ما نُزّلَ الَیهِم و لَعلَّهم یتفکّر
 ولیت مهم را بر عهده داشتهؤاین مس )ص(دست آورد که پیامبر هتوان ب قرآن می

هرگز مردم را از اندیشیدن در آیات  ،آن حضرتبا زبان و بیان اما تبیین وحی  است
 .کند ساز آن معاف نمی وحی و نیل به معارف بلند و انسان
بیان مثالی در باب عظمت شأن و بلندي معارف  قرآن کریم در جاي دیگر با

لَو اَنْزَلْنا هذا القرآنَ علی جبلٍ لَرأیتَه « خواهد تا در آن بیندیشند: قرآن از مردمان می
لَّ ۀعاً من خَشیخاشعاً متصدها للنّاسِ لَعاهللاِ و تلک االَمثالُ نَضْرِبمر، شح( .»رونکّیتف  ه

21 ( 
هی پرداخته و از لی از آیات قرآن به تبیین فلسفه احکام االبرخ . فلسفه احکام:4

 ،که خداوند در آن اي از جمله آیه ؛هی بیندیشندتا در آیات اال اند مؤمنان خواسته
 فلسفه حرمت شراب و قمار را ضرر و زیان بزرگ آن دو دانسته و فرموده است:

»ما اَکْبهثْما للنّاسِ و کبیرً و منافع هِمافیهما اثمدر ادامه همین آیه پس از .»رُ من نفْع 
اهللاُ لَکُم اآلیات لعلّکم   کذلک یبیِّنَُ«: گوید چگونگی انفاق در راه خدا چنین می بیان

» فی الدنیا و اآلخره« قید همراه با) این بخش از آیه شریفه 219(بقره،  ».تتّفکّرون
اي اندیشیدن پیش روي انسان که در آغاز آیه بعد آمده است، میدان وسیعی را بر

 ،شود بوط می آنچه به امر دنیا و آخرت انسان مر هکه مجموع اگشاید، به این معن می
رو  ) از این197 ،2 :1420 (طباطبایی،. توانند موضوع تفکّر قرار گیرند همگی می

توان چنین گفت که آنچه خداوند در فلسفه حرمت شراب و قمار و چگونگی  می
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گذارد که بر  یک قاعده کلی در اختیار مؤمنان اندیشمند می است، مودهانفاق بیان ن
ورزي در امور دنیا و آخرت خویش و کشف دقیق  توانند به اندیشه اساس آن می
 هی بپردازند. فلسفه احکام اال
 داي دیگر نیز پس از آنکه ریا، منّت و اذیت در انفاق را به گردبا قرآن در آیه
زمان که به شدت  که بستان پر ثمر و زیباي صاحبش را آنکند  یسوزانی تشبیه م

کذلک یبین اهللا لکم اآلیات لعلّکم « گوید: سوزاند، چنین می نیازمند آن است می
 )266(بقره،  ».تتفکّرون

آن حضرت، وحی آسمانی و فلسفه  نبوت، »ص«بیل سالمتی پیامبرقموضوعاتی از 
گیرند که به صورت  قرار می (قرآن)احکام از آن جهت در ذیل منبع کتاب تدوین

آنچه از سوي خداوند تشریع گردیده و توسط آخرین  امستقیم یا غیرمستقیم ب
 باشند. ابالغ شده است، مرتبط می ها انسانرسول حق بر 

 
 لتفکّر و تعقّتفاوت اساسی 

در » عقْل« کار رفته ماده همشتقات ب ،زبان قرآن رخی از مترجمان و مفسران فارسیب
اند و به صورت یکسان از مشتقات  مترادف دانسته» فکر«ه آیات را با مشتقات ماد

 اند. در ترجمه آنها استفاده کرده» اندیشیدن«ماده 
توان به تفاوت  می ،با مراجعه به لغت و اصطالح رایج در میان اندیشمندان 

 يدست یافت. ابن منظور در بیان معناي لغو ،اساسی میان دو واژه محل بحث
 گوید:  می» عقل«

و عقَلَ فهو عاقلٌ و عقُول من قومٍ عقالء. ابن األنباري: رجلٌ عاقلٌ و هـو الجـامع   
 : ماده1996منظور،  (ابن. المرِه و رأیه، مأخوذٌ من عقَلْت الْبعیر اذا جمعت قَوائمه

 عقل) 
ي ثبات در اه معنوي پس از بیان دیدگاه ابن انباري و دیگران، خود عقل را ب
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اند که صاحبش را از فرو  داند و معتقد است عقل را از آن جهت عقل گفته امور می
 (همان) دارد. ها نگه می گاه رفتن در هالکت

: ما تَعقلُه فی « گوید: می ،دانسته» جهل«فراهیدي، عقل را نقیض والمعقولُ
 عقل) ، ماده2: 1425یدي، فراه(. »ادك. و یقال: هو ما یفْهم منْ الْعقلٰ◌ فُؤ

اي که  عقل را علم به حسن و قُبح و کمال و نقص اشیا و یا قوههم  فیروزآبادي
 گوید: داند و می ، میاست موجب تمییز بین قُبح و حسن و معانی گردآمده در ذهن

دي، فیروزآبا». (و الحقّ اَنَّه نور روحانی به تُدرِك النفس العلوم الضروریه و النظریه«
بندي نهایی آنچه  توان سخن ذیل از راغب اصفهانی را جمع عقل) می ماده، 4تا:  بی
  گوید: اند دانست؛ وي می ي عقل عنوان کردهاشناسان در معن لغت

سـازد و بـه علمـی کـه      شود که زمینه علم را فراهم مـی  ّاي گفته می عقل به قوه
راغب اصفهانی: (. شود ته میآورد نیز عقل گف دست می هوسیله این قوه ب هانسان ب
 عقل) : ماده1416

 فرماید:  مالصدرا هم در بیان معناي عقل می
داشتن و گـرفتن اسـت ... ادراك انسـانی از آن جهـت عقـل       عقل در اصل، نگه

دارد؛  به انجام خوب وا مـی  ،نامیده شده است که وي را از کار زشت نگه داشته
رسد نیـز عقـل گفتـه     رکی میچنین داي که نفس به وسیله آن به  سپس به قوه
 ) 270، 4 :1419صدرالدین شیرازي، ( .شده است
گردد که واجد سالمت  متصف می» عقل« انسان آنگاه به وصف ،بر این اساس

ساز آگاهی و شناخت است باشد و یا اینکه افزون برآن از شناخت و  اي که زمینه قوه
شود تا صاحبش  چنین وصفی موجب می مند باشد. علم برآمده از همان قوه نیز بهره

 د و از فرو افتادن در مهالک در امان بماند. اشثبات در نظر و عمل ب داراي
را چنین » عقل«و » فکر«تفاوت اصولی میان توان  ، میبا توجه به آنچه گذشت

به حرکت در آوردن و جوالن ذهن در خزانه معلومات پیشین » فکر«تبیین کرد که 
عبارت است از » عقل«اما  ،ه یافتن کلید حلّ مجهوالت پیش روستمنظور نیل به ب
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شناخت، علم و ادراك (در مقابل جهل) یا قوه خدادادي که امکان چنین شناختی را 
» اندیشیدن«به » عقل«رو ترجمه و یا تفسیر ماده  از این ؛سازد براي انسان فراهم می

 . نماید میصواب نا» فکر«و مرادف قرار دادن آن با ماده 
 

 نتیجه
قدرت تفکر، بخش مهمی از ساختار تکوینی انسان است، امـا وحـی آسـمانی در      .1

گیـري از آن   حجم وسیعی از آیات خود، همگان را بر ایـن قـدرت، آگـاه و بـه بهـره     
ترغیب نموده است. فراوانی آیات در دعوت به تفکر، حکایت از اهمیت فراوان آن در 

 رد.حیات مادي ومعنوي انسان دا
تواند در جهت صحیح و  قدرت تفکر همانند سایر قواي خدادادي، هم می .2

تکامل حقیقی انسان به کار گرفته شود و هم در مسیر خطا و انحطاط و دوري از 
شود که از نوع نخست باشد و  حق. در نگاه قرآن، تفکر درصورتی ممدوح شمرده می

 در مسیر نیل به حق به کار گرفته شود.
بودن تفکر، مورد تأیید قرآن است؛ این آزادي بدین معناست که دعوت آزاد  .3

ها نیست، بلکه همگان به این  قرآن به اندیشیدن، صرفاً متوجه گروه خاصی از انسان
 اند. امر فرا خوانده شده

منابع تفکر در نگاه قرآن، کتاب تکوین و کتاب تدوین هستند، و این قلمرو  .4
سازد. تنها موضوعی که براساس روایات از این  ر فراهم میبسیار وسیعی را براي تفک
 است.» ذات ربوبی«قلمرو وسیع استثنا شده، 

دعوت عام قرآن به تفکر، هیچ منافاتی با دعوت مطلق قرآن به اطاعت از  .5
األمر ندارد، زیرا تفکر صحیح در منابع تکوین و تدوین، محصولی   خدا، رسول و اولوا
 به دنبال نخواهد داشت. جز اطاعت از ایشان

قرآن کریم افزون بر تفکر، انسان را به تعقل نیز فراخوانده است، اما باید توجه  .6
داشت که در لغت و اصطالح، میان این دو واژه، تفاوت اساسی وجود دارد که باید 
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 گیرد. در جاي خود مورد بررسی دقیق قرار
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