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چکیده
یکی از مسائل اساسی در با فکر ،جایگاه آن در وجود آدمی و به عبدارت دیگدر یدافتن نسدب ،میدان
اندیشه و هستی انسان اس .،در منابع و معارف اسالمی و به ویژه شیعی از عقل به عندوان محبدو تدرین
مخلوق الهی و رسول باانی یاد و اساس شخصی ،آدمی و وجه تمایز او با سایر موجودات تلقی شده و
از ارفی پر رنگترین نقش قرآن کریم در شکلدهی به نظام فکری بشر ،ارائده موضدوع اسد،؛ یعندی
قرآن اساسیترین حوزههایی را کده اندیشدیدن و کداوش در آنهدا ،روشدنکنندده راه هددای ،و تحدول
آفرین در زندگی فدردی و اجتمداعی انسدان تلقدی مدی-شدود ،بده بهتدرین شدکل معرفدی نمدودهاسد،،
حوزههایی مانند جهان خلق ،،احکام الهی و تحوالت تاریخی .این مقالده بده روش توصدیفی-تحلیلدی
ضمن تبیین نقش و جایگاه تفکر در ساختار وجود آدمی از منظر قرآن کریم ،به واکداوی مهدمتدرین و
اساسیترین حوزهها و موضوعات پیشنهادی این منبع وحیانی برای اندیشه آدمی و پیشبرد جامعه بشری
میپردازد.

واژگان کلیدی :قرآن کریم ،انسان ،تفکر ،جهان خلقت ،احکام الهی ،تحوالت تاریخی.
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مقدمه
تفکر ،شکل بسیار پیچیدهی رفتار انسان و عالیترین شکل فعالی ،عقلی و ذهنی اس.،
به عبارت دیگر ،تفکر ،یک فرایند شناختی اس ،که به وسیله رموز یا نشددانههددای نمایددانگر
اشیا و حوادث ،مشخص میشددود ر.ز؛ شددعاری نددژاد .)311 :1370،بدده اددور کلددی ،اگددر
تفکر را بر دو پایه استوار بدانیم ،یکی از پایهها در فلسفه و پایة دیگر در روانشناسی ریشه
دارد .بر این اساس ،هریک از فالسفة مهم تاریخ بشری ،،از سددقراط و افالاددون و ارسددوو
گرفته تا دکارت و اسپینوزا و هگل و دیگران ،با پرسشها ،نظرها و شددیوة تفکددر خددود ،بدده
نوعی بر روال تفکر انسان از آغاز تا کنون تأثیرگذار بودهاند.
سقراط با ارح پرسشهای عقالنی ،ذهن جوانان یونانی را به زایش اندیشه دعوت مددی
کرد و به چالش میکشاند ،زیرا معتقد بود که ذهددن در حددال سددیالن اسدد ،و بایددد پیوسددته
بجوشد تا زنده بماند .به تبع این ایدهی سقراط ،فلسفه برای افالاددون ،همددان دیالکتیددک و
ذات دیالکتیک همان حرک ،تفکر بود؛ از این رو ابیع ،دیالکتیک هرگونه سیستم بسددتة
اندیشه را در هم میشکس ،و راهی برای رفتن باز می کرد .دیالکتیک اندیشیدنی بود کدده
آدمی به یاری آن از قلمرو چیزهای دیدنی ،جزئی و گذرنده ،بسیار فراتددر مددی رفدد ،و بدده
ایده ،یعنی حقیق ،و معنای یگانة آنها می رسید ر.ز؛ نقیب زاده.)1380:13۹ ،
لیکن این به معنای یگانه راهی نیس ،که بعد از آن ،دیگر اندیشه ای نباشد ،بلکه ماننددد
نمایان شدن قلهها یکی پ از دیگری ،در کوه نوردی اس ،که وقتی کوهنورد به قلة اول
می رسد ،دومین قله سر بر میآورد و الی آخر .ایدة افالاون نیز همیناور اس ،،یعنی در
عین حال که دس ،یافتنی اس ،،به محض رسیدن به آن ،اندیشهی دیگری موددرح شددده و
ایدهای جدید نمایان میگردد و در نتیجه رشد ذهنی حاصل می شود.
یکی از مسائل اساسی در با فکر ،تأمل در جایگاه آن در وجود آدمددی و بدده عبددارت
دیگر یافتن نسب ،میان فکر و هستی انسان مددی باشددد .در برخددی از رویکردهددای دینددی بدده
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ویژه در آیین اسالم از عقل به عنوان محبو ترین مخلوق الهی یاد و در زمینه تعیین نسب،
آن با موجودی ،بشر ،به منزله پایه و اساس شخصی ،آدمی تلقی شدهاس.،
نکته قابل توجه این اس ،که فکر و اندیشددهی انسددان ،نحددوه اداره ،تنظددیم و همدداهنگی
سایر عملکردهای او را را بر عهده دارد و آنها را هدای ،کرده و با سایر عوامل ،هماهنددگ
میسازد .لذا میتوان نتیجه گرف ،که نیروی فکر و اندیشه به گونهای بر سددایر بخددشهددای
وجود انسان ،اعمال مدیری ،مینماید .حال اگر فکددر متوجدده عددالم خددارر از خددود باشددد،
نتیجه آن آگاهی یا جهان آگاهی اس ،و چنانچه فکر متوجه عالم درون باشددد ،فرجددام آن
خودآگاهی اس .،شاید عبارت معروف سقراط کدده میگفدد« :،اگددر ذهددن و فکددر متوجدده
خود نباشد ،فلسفه واقعی تحقددق نخواهددد یافدد ،دوراندد )۹ :1370،،متوجدده برتددری دادن
خود آگاهی بر جهان آگاهی بودهاس .،از این عبارت سددقراط ،عددالوه بددر اینکدده فضددیل،
فکر اثبات می شود ،ارجحی ،توجه به عالم درون در مقایسه بددا جهددان بددرون نیددز اسددتنباط
میگردد .بنابراین مسئولی ،و تعهد انسان نیددز متوجده و متدداثر از نیددروی عقددل و اندیشدده او
خواهد بود.
مکاتب وحیانی نیز به ویژه شریع ،خردگرای اسالم ،کمال انسان را بیش و پیش از هر
چیز حاصددل اندیشدده و تعقددل او مدیداننددد و بددر عقالندی بددودن باورهددا ،آدا  ،سددن،هددا و
رفتارهای آدمیان تاکید میکنند و بر محوری ،عقل بدده عنددوان نعمتدی خددداداد در سدداختار
وجود انسان اصرار میورزند و برای گمراه نشدن در مسیر هدددای ،،او را بددا موضددوعات و
حوزههای شایسته تفکر آشنا میسازند.
این پژوهش با بضاع ،اندز خود ،در پی واکاوی این پرسشهای خویر اس:،
ال ) تفکر و اندیشه چه نقش و جایگاهی در ساختار وجود آدمی دارد؟
) قددرآن کددریم بدده عنددوان کتددا هدددای ،،انسددان رابدده اندیشدده درچدده موضددوعات و
حوزههایی ترغیب میکند؟
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 .۱مفهوم اندیشه
برای شناخ ،مفهوم تفکر ،از منظرهای مختل

میتوان بدده تعرید

اندیشدده پرداخدد.،

منظرهایی که در حوزههای گوناگون معارف و دانشهای بشری قابل اددرح هسددتند و هددر
یک به گونه ای ،اندیشه را به ما میشناسانند .اینک به برخی از رویکردهای مورح در این
با اشاره میکنیم.
حاالت ادراکی آدمی که موجب علم و آگاهی ذهن میشود ،بر دو گونه اس :،یکدی
حدداالت ادراکددی ابتدددائی از قبیددل احسدداس ،ادراز ،حفددظ و تددداعی و دیگ دری حدداالت
ادراکی عالی از قبیل درز مفاهیم کلی و حکم و استدالل.
در ادراکات ابتدایی ذهن بیشتر حال ،پذیرنده دارد و در واقع فقط ماننددد آیندده منفعددل
اس ،و بدون دخل و تصرف صور را میپذیرد و در این حاالت آدمی با حیددوان مشددترز
اس .،اما همینکه بهوسیله این ادراکات ابتدایی ،مواد الزم برای ذهن حاصل شد ،ذهن بدده
تصرف در آنها میپردازد و به آنها سازمان میدهد و خود معلومات جدید کش میکنددد
و در این حال ذهن فعال اس .،ذهن در این حال معماری را ماند که برای ایجاد بنا نخسدد،
مددواد الزم را فددراهم مددیسددازد و آنگدداه بدده آن مددواد صددورت و سددازمان مخصددوص
میبخشد خوانساری،137۴ ،ر.)1۴ :1
مهمترین امتیاز آدمی از سایر حیوانات نیز همین امر اس:،
«ای برادر تو همین اندیشهای

مابقی خود استخوان و ریشهای
مولوی)326 :1366 ،

به همین سبب اس ،که انسان را حیوان نااق گفتهاند و نددااق در اینجددا بدده معنددی عاقددل
اس .،بنابراین حیوان نااق به معنای حیوان عاقل و متفکر و مدرز کلیات میباشد و مراد
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از نوق ،نوقِ باان اس ،نه نوددق ادداهر ،در غیدر ایدن صددورت افددراد الل از تعرید

خددارر

میمانند.
بر این اساس انسان قادر اس ،از به هم پیوستن معلومات به کشد

مجهددول نائددل آیددد،

یعنی از دانسته به نادانسته برسد .به عبارت روشنتر ،وقتی ذهن بخواهد مجهولی را کشد
کند ،نخس ،در معلومات قبلی خود تفحص میکند و آنچه را مناسب و در خددور مولدو
باشد ،می یابد .سددپ

آن معلومددات را بدده نحددوی شایسددته ترتیددب و سددامان میدهددد تددا بدده

مولو برسد .چنانکه در حل مسائل ریاضی و کش

قضددایای هندسددی ،از آنچدده معلددوم

اس ،استفاده میکند و جوا مسئله را که مجهول اس ،مییابد .همین عمددل ذهنددی یعنددی
کش مجهول به وسیله معلوم فکر نامیده میشود.
تفکر ،کاری اس ،که ذهن ما روی ااالعات پیشین خود انجام میدهددد ،تددا بدده ااددالع
تازهای دس ،یابد .ذهن انسان را میتوان به یک کارخانه تشبیه کرد ،به اوری کدده در هددر
کارخانه سه بخش دارای اهمی ،اس:،
ال ) مواد اولیه که وارد کارخانه می شود؛
) تجزیه و ترکیبهایی که در کارخانه بر روی مواد اولیه صورت میگیرد؛
ر) محصول جدیدی که پ

از تجزیه و ترکیب مواد اولیه تولید میگردد.

ذهن انسان نیز فرآیند تفکر را با مجموعهای از ااالعات اولیده کدده از اریددق حددواس و
غیر آن به دس ،آورده ،آغاز میکند .سپ این ااالعات اولیه را تجزیه و ترکیب کددرده،
نظم میدهد و با تحلیل و بررسی آنها ،ترتیب و چینش خاصی در میددان مجموعددهای از آن
ال نمیدانسته،
ااالعات برقرار مینماید تا به ااالعات جدیدی دس ،یابد و چیزی را که قب ً
بفهمد و بشناسد .این فرایند را تفکر مینامیم و سر و کار منوق نیز بددا همددین فعالیدد ،ذهددن
اس .،بنابراین تفکر یعنی تجزیه ،ترکیب ،نظم دهی و تحلیل ااالعددات و معلومددات قبلددی،
برای رسیدن به معلومات تازه.
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هماناور که گذش ،علمای منوق ،عموماً معتقدند فکر عبارت از مرتب ساختن امددور
معلوم برای منجر شدن به کش

مجهول میباشد .در این تعری  ،سه نکتهی قابل تأمل بدده

چشم میخورد :ابتدا اینکه ذهن انسان در فرایند تفکر قادر اسدد ،معلومددات پراکنددده را بدده
نحوی مرتب و مدون نماید تا قابلی ،بیشتری بددرای درز مسددائل جدیددد پیدددا کنددد .ثانیداً،
ارفی،های الزم و مورد نیاز برای رسیدن به مسائل جدید به کمددک معلومددات پیشدین ،در
ذهن آدمی از قبل موجود اس .،ثالثاً ،یکی از ویژگیهای قدرت اندیشه انسددان ،کاشددفی،
آن اس ،،به این معنا که قادر به پرده برداشتن از اسرار و مجهوالت عالم می باشد.

 .۱-۱نقش و فرایند اندیشه در ساختار انسان
تفکر فرآیندی اس ،که از دریاف ،حواس آغاز شده ،به ضبط و پددردازش تصدداویر در
ارف وجودی پرداخته ،و با فهم مفاهیم ،تصاویر و مفاهیم را با هم مرتبط مینماید .سدپ
تفکر با معیارهایی به سنجش و نتیجدده گیددری ایددن مفدداهیم و ارتبااددات مددی پددردازد ،تددا در
نهای ،به شناختی نایل شود.
در تحقق این فرآیند ،مراحل تفکر به صورت زیر شکل می گیرد:
ال ) انسان برای غرض خاصی به تفکر می پردازد.
) برای هر تفکر موضوعی الزم اس .،این موضوع یا در ارتباط بددا خددود او ،و یددا در
ارتباط با موضوعی در خارر از وجود اوس.،
ر) فرد الزم اس ،خود و موضوع تفکر را با هم ،در راستای غرض ،تصور کند .یعنددی
برای محقق شدن غرض تفکر ،باید رابوه موضوعی که درباره آن فکر میکند و نیز رابودده
خود را با آن غرض ،روشن و واضح سازد.
د) الزم اس ،موضوعات مرتبط با آن غرض را در نظر بیاورد.
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ه) بدده اددور ابیعددی غددرض درنظددر گرفتدده شددده ،فددرد را بدده سددم ،و سددوی عناصددر و
موضوعات دیگر سددوق داده و منجددر بدده مشدداهده حسددی ،خیددالی یددا وهمددی و عقلددی آنهددا
میگردد.
و) توفیق تفکر در به دس ،آوردن ارتبااات فددوق و در جهدد ،براددرف کدردن نیدداز و
غرض در نظر گرفته شدهاسدد ،و نتیجدده آن ،در شددناختی اهددور مددی یابددد کدده بدده تناسددب
تفصیلی بودن آن ،عملی را در برخواهد داش.،
با توجه به موالب فوق روشددن مددی شددود کدده بدده اددور ابیعددی ،بدددون توجدده بده نیداز و
ضرورت ،تفکر در انسان شکل نمی گیرد .به عبارت دیگر ،اگر کسی بخواهد در رابوه بددا
چیزی تفکر نماید ،باید درباره آن ،نیازی را در خددود بددارور سددازد .بددر ایددن اسدداس ،تفکددر
هرکسی توسط نیازهایی که احساس میکند ،سفارش می شود و حواس انسان بدده صددورت
انتخابی و اختیاری ،بر اساس این سفارش عمل میکند ،آنچه را صددالح مددیدانددد مشدداهده
کرده و فکر خود را در ارتباط با آن به کار می گیرد.
به عبارت دیگر ،ابتدا توجه انسان به فقر و نیازی معووف شده ،سپ

برای رسددیدن بدده

آن چارهاندیشی میکند .این چاره اندیشی او را بدده دادههددا و معلومددات مددرتبط بدا آن نیدداز
سوق میدهد او میتواند به مراحل مختل و دسترسی به معلومات و تجزیه و تحلیل آنهددا
واق
کند.

شده ،آنها را در کنترل خود قرار دهد تا نهایتاً به شناختی در ایددن رابودده دسدد ،پیدددا

نقش تفکر ،واسوه گری برای رسیدن به شناخ ،اس .،این شددناخ ،ممکددن اسدد ،بدده
قصد انجام عمل و یا ترز آن صورت گرفته و یا اینکه صرفاً نیاز فرد ،رسیدن به شددناخ،
باشد .بنابراین در حال ،اول ،تا فرد دس ،به عملددی نزنددد ،نیدداز او براددرف نمددی شددود .در
حال ،دوم ،رسیدن به علم ،خود مقصد اس .،پ در ایددن تحلیددل دو حالدد ،کلددی را مددی
توان برای تفکر تصور کرد؛ درحال ،اول تفکر بددرای عمددل و در حالدد ،دوم تفکددر بددرای
دستیابی به شناخ ،یک موضوع انجام می شود.
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 .۲-۱تأکید قرآن کریم بر اندیشهورزی
هیچ کتابی در دوره تاریخ حیات بشر به اندازه قرآن مجید ،انسان را تشویق بدده تفکددر و
اندیشه در تمام حقایق و آیات عالم آفرینش ،اعم از آیات آفاقی و انفسی نمی کند .قرآن
در بسیاری از آیات خود ،متفکران و آنان را که در مقام فهم واقعیات و تالش برای توبیدق
عقاید خویش با حقیق ،هستند ،به بهترین صورت تمجید کددرده و آنددان را کدده از حقیقدد،
گریزانند ،سخ ،مورد نکوهش قراردادهاسدد،؛ بدده عنددوان مثددال ،گروهددی از آیددات قددرآن
کریم ،عقل انسددان را از تمددام خرافددات نیاکددان و گذشددتگان آزاد نمددوده و کسددانی را کدده
زندگی خود را بر اساس تقلید از گذشتگان و ان و گمان پی ریزی میکنند ،مورد انتقدداد
قرار می دهدَ ﴿ :و إِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْهِ ءَابَاءَنَا أَ َو لَوْ کاَنَ
ءَابَا ُؤهُمْ لَا یَعْقِلُونَ شَیْا َو لَا یَهْتَدُونَ﴾ بقرهن  )175و هنگامى که به آنها گفته شددود :از آنچدده
خدا نازل کردهاس ،،پیرو کنید! مىگویند :نه ،ما از آنچه پدددران خددود را بددر آن یددافتیم،
پیرو مىنماییم .آیا اگر پدران آنها ،چیز نمددىفهمیدنددد و هدددای ،نیافتنددد بدداز از آنهددا
پیرو خواهند کرد)؟!
همچنین در آیات دیگری اشاره شدهاس ،به این کدده انسددان بایدد هرچیددزی را از روی
علم و تفکر بپذیرد ،نه ازروی ان وگمانَ ﴿ .و مَا لهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن یَتَّبِعُونَ إِلَّ ا الظَّ نَّ َو إِنَّ
الظَّنَّ لَا یُغْنىِ مِنَ الحْق شَیًا﴾ نجمن )28؛ آنها هرگز به ایددن سددخن دانشددى ندارنددد ،تنهددا از
گمان بىپایه پیرو مىکنند با این که گمان هرگز انسان را از حقال بددىنیدداز نمدیسددازد! بدده
تعبیر استاد شهید موهری «قرآن تاریخ را با منوق عقالنی تفسیر میکند ،قرآن نمدداز را کدده
ذکر میکند ،فلسفه نماز را هم ذکر میکند ،قرآن خدا را اثبات میکند با منوق اسددتداللی
و عقلی موهری ،138۴ر.)85 :1
اصوال وابسته بودن رشد و کمال فردی انسان و نیز ارتقاء و پیشرف ،جوامددع بشددری بدده
قدرت تعقل و تفکر آدمیان ،یکی از سن،هددای همیشددگی و الیتغیدر و اسدتثنا ناپددذیر الهدی
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اس ،و ناکددامی از آن افددراد و نظددامهددایی خواهددد بددود کدده سددهمی کمتددر از ایدن موهبدد،
ارزشمند داشته باشند ر.ز؛ صدر.)31 :1371
عالمه محقق ،محمدتقی جعفددری نیدز بددر ایدن سددن ،پایددار کدده فهددم حقددایق هسددتی و
تصمیمسازیهای آدمی در حیات فردی و اجتماعی خویش ،همه باید عقالنی و متکدی بددر
شناخ ،باشد ،اریفانه تاکید میکند« :هیچ شوخی خورناز در این دنیا وجود ندددارد کدده
به پایه خورناز بودن شوخی با جهان هستی و قوانین جاریه در آن برسد ،...قوانین هسددتی
هرگز این شوخی را از من نخواهند پذیرف ،که کاری نکرده ،نتیجهای را به دسدد ،آورم
جعفری.)222 :1378 ،
مستشرقان محقق و منص

متعددی به عقلگرایی و علددم دوسددتی مسددلمانان و پیدروان

مکتب وحیانی قددرآن کددریم گددواهی دادهانددد .جددرر سددارتون کدده یکدی از معددروفتددرین
کتا های تاریخ علم را نوشته و بخش مفصلی را به تاریخ علم در جهان اسددالم اختصدداص
دادهاس ،،برای  350سال جهان اسالم را حدداکم مولددق و بددرای  250سددال بعددد هددم جهددان
اسالم را با مسیحی ،در علم شریک میداند ر.ز؛ گلشنی.)5 :13۹۴

 .۲خانواده واژگانی «اندیشه» در قرآن کریم
 .۱-۲واژة عقل
یکی از واژههای ندداار بددر اندیشدده ورزی کدده در قددرآن کددریم بددرای توصددی
ادراز انسان به کار رفته ،واژه عقل اس.،

توانددایی

راغب اصفهانی در کتا مشهور المفردات ،عقل را این گونه معنا میکنددد « :ع مقددل بدده
نیرویى که آماده برا پذیرش علم اس ،گفتدده مددىشددود؛ همچندین بدده علددم و دانشددى کدده
نیرو باانى انسان از آن سود مىبرد ،عقل گفته مىشود .اصل -ع مقددل -بنددد کددردن و بدداز
ایستادن اس ،،مثل :عقل البعیر بالعِقال :بستن شددتر بددا پایبنددد راغددب اصددفهانی ،1۴12 ،ر:
.)577
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قرشی نیز در قاموس قرآن می نویسددد« :بدده نیرویدی کدده آمدداده قبددول علددم اسدد ،عقددل
گویند ،همچنین به علمی که به وسیله آن نیرو به دس ،آید .عقل به معنى اسددمى در قددرآن
نیامده و فقط به صورت فعل مثل عقلُوهُ ...-یعم ِقلُون ...-تعم ِقلُون ...-و نعم ِقلُ به کار رفتهاس،
قرشی ،1361 ،ر.)28 :5
عالمه اباابائی در المیزان در بیان معنا و مفهوم عقل چنین مدینویسددد « :لفددظ عقددل از
این با بر ادراز ااالق مىشود که در ادراز عقد قلبى به تصدیق اسدد ،و انسددان را بدده
این جه ،عاقل مىگویند و به این خصیصه ممتاز از سایر جانددداران مددىداننددد کدده خدددا
سبحان انسان را فورتا اینچنین آفریده که در مسائل فکر و نظددر حددق را از بااددل ،و در
مسائل عملى خیر را از شر ،و نافع را از مضر تشخیص دهد ،چون از میان همه جانددداران او
را چنین آفری ده که در همان اول پیدا شدن و هس ،شدن ،خود را درز کند و بدانددد کدده
او ،اوس ،و سپ

او را به حواس ااهر مجهز کرده تا بدده وسددیله آن ،اددواهر موجددودات

محسوس پیرامون خود را احساس کند ،ببیند ،بشنود ،بچشد ،ببوید و لم

کنددد .همچندین

او را به حواسى باانى چون اراده ،حددب ،بغددض ،امیددد ،تددرس و امثددال آن مجهددز کددرده تددا
معانى روحى را به وسیله آنها درز کند و به وسددیله آن معددانى ،نفد
خارر از ذات او مرتبط سازد و پ

او را بددا موجددودات

از مددرتبط شدددن ،در آن موجددودات دخددل و تصددرف

نماید ،ترتیب دهد ،از هم جدا کند ،تخصیص و یا تعمیم دهد و آن گدداه در آنچده مربدوط
به مسائل نظر و خارر از مرحله عمل اس ،،تنها نظر دهددد و حکددم کنددد و در آنچدده کدده
مربوط به مسائل عملى و در حیوه عمل اس ،حکمى عملى دهد و ترتیب اثر عملى دهد و
همه این کارها بر ابق مجرایى که فورت اصلى او آن را تشخیص داده ،انجددام مدیدهددد و
این همان عقل اس ،ر.ز؛ اباابائی ،1۴17 ،ر.)2۴۹ :2
بنابراین با عنای ،به توصیفات فوق پیرامون مفهوم واژه عقل ،چنددین اسددتناط مددی شددود
که خداوند در قرآن واژه عقل را با توجه به معنددای لغددوی اش در زبددان عربددی کدده مفهددوم
بازداشتن و بستن را در بردارد ،به کار بردهاس .،با توجه به نظددر عالمدده اباابددایی پیرامددون
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عقل ،می توان گف ،در کالم خداوند منظور از تعقل ادراکی اس ،که بر اسدداس کددارکرد
ذاتی اش انسان را قادر می سازد تا در حوزه مسائل نظری بتواند حددق را از بااددل تشددخیص
دهد و به کمک این توانایی تشددخیص ،وارد مرحلدده عمددل شددود و عمددل صددحیح را انجددام
دهد.
استاد موهری برنقش عقل در سامان گرفتن امور و رفتارهای انسان و لددزوم تددوام بددودن
علم و عقل آدمی تصریح مینماید« :یک فرد همین که عالم شد ،کافی نیس ،که بگددوئیم
هر کاری که این آدم میکند درس ،اس ،!!،باید ببینیم که این آدم در راههایی کدده عقددل
تصویب میکند به کار میافتد ،یا در راههای دیگر؟ موهری ،138۴ ،ر.)35 :1

 .۲-۲واژه لبّ
یکی دیگر از واژههای مربوط بدده حددوزه معرفتدی انسددان ،در قددرآن ،واژه «لُددب اسدد.،
راغب اصفهانی این واژه را چنین معنا کردهاسدد« :،لدبال ،عقددل و خددرد اسدد ،کدده از هددر
ناخالصى و شائبها پاز باشد .لبال به معنی مغز و اصل هر چیز اس ،و به عقددل پدداز و
خالص به این جه ،لبال میگویند که عقل و خرد ،خددالص کنندددة همدده معددانى در وجددود
انسان اس .،گفتهاند مفهوم واژه لب برتر و واالتر از معنى عقل اسدد ،،پد هددر لبددى عقددل
اس ،و هر عقلى لب نیسدد .،از ایددن جهدد ،خدددا تعددالى فهمیدددن و درز احکددامى کدده
عقلها کامل و پاز آنها را مىفهمند مربوط به «اولو األلبا می داند ،یعنددى فرزانگددان
و صاحبان عقول و خردها کامل راغب اصفهانی ،1۴12 ،ر.)723 :1
قرشی نیز در قاموس قرآن در بیان معنای لبال چندین آوردهاسدد« :،یکددى از معددانى لدبال
چنانکه در مصباح و صحاح و غیره آمددده ،مغددز اسدد،؛ ماننددد مغددز بدادام و گددردو و آن در
قرآن پیوسته جمع آمده و مقصود عقل اس .،پ مراد از اولى االلبا در قددرآن صدداحبان
تفکر و اندیشه و درزاند قرشی ،1361 ،ر.)176 :1
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شیخ ابرسی ذیل تفسیر آیه  26۹سوره بقره می نویسد« :بدیهى اس ،که منظور از ایددن
لب که به معنا عقل و خرد اس ،،نه آن عقلى اس ،که در همه انسانها مکلد
که یکى از شرائط تکلی

هسدد،

اس،؛ بلکه منظور آن عقلى اس ،که در راه اااع ،خدا به کار

افتادهاس ،و عل ،اینکه به این عقل ،لب گفته شده این اس ،که لبال میوه ،مغز آن اسدد ،و
این عقل ،مغز ،و گرانبهاترین میوه وجود انسان میباشد ابرسی ،1372 ،ر.)65۹ :2

 .۳-۲واژة فکر
واژة دیگری که در قرآن کریم ،ناار بر توانایی ادراز و اندیشه انسان میباشددد ،واژة
فکر اس .،قرشی میگوید« :فکر به فددتح وکسددر اول بدده معنددای اندیشدده و تأمددل اسدد ،،بدده
عبارت دیگر فکر ،اعمال نظر و تدبر بددرای بدده دسدد ،آوردن واقعیددات و عبددرتهددا اسدد،
قرشی ،1361 ،ر.)1۹۹ :5
راغب در المفردات ،فکر را چنین معنا میکند« :نیروئى اس ،پویا و پیاپى که آدمددى را
از علم به معلوم میرساند و به آن می پردازد .تفکُّر ،کوشش و جوالن آن نیرو بدده اقتضددا
عقل و خرد اس ،و این نیرو ویژة انسان اس ،و در حیوان نیس .،تفکر یا اندیشه گفته نمی
شود مگر در چیز که ممکن شود صورتى از آن در خاار و قلددب انسددان حاصددل گددردد.
بعضى از ادباء گفتهاند واژه فکر مقلو لفظى فرز اس .،امالا فکر که در معانى بدده کددار
می رود ،همان -فرز األمور و بحثها -اس ،یعنى الب کردن و پىگیر برا دریاف ،و
رسیدن به حقیق ،آن امور راغب اصفهانی ،1۴12 ،ر.)6۴3 :1
تفسیر که راغب از واژه تفکر نموده ،همان معنایى اس ،که حکمدداء و فالسددفه بددرا
تفکر بیان کردهاند ،یعنى تفکر عبارت اس ،از جوالن خاار و اندیشه در صورت ذهنى بدده
سو شىء محسوس خددارجى ،و برگشدد ،فکددر از آن شددىء بدده آن خددااره .ایددن رفدد ،و
برگش ،اندیشه برا اثبات شىء محسددوس را تفکددر گوینددد و تددا از چیددز اثددر ذهنددى در
وجود انسان نباشد ،اصوال اندیشه و تفکددر در بدداره آن چیددز بددىاسدداس اسدد ،و چددون بشددر
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تصور از ذات و وجود خدا در ذهن نمىتواند داشته باشد پ

تفکر در بدداره او ندداممکن

اس ،اما در آثار و آیات خلق ،که محسوساند به خوبى مىتددوانیم بیندیشددیم و بدده وجددود
مؤثر در کل وجود عالم پى ببریم و شناسایى حاصل کنیم.
به گفته شیخ اجل:
«این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود

هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار
سعدی)5۴ :1377 ،

بنابراین با عنای ،به مفهومشناسی قرآنی این واژه و تعری

اهل تحقیق پیرامون آن ،بدده

نظر میرسد تأمل و دق ،کردن در مجهوالت برای دستیابی به شددناخ ،،کددارکرد قدددرت
تفکر انسان اس.،

 .۴-۲واژة تدبّر
واژة تدبر واژة دیگری اس ،که در قرآن کریم در رابوه با اندیشة آدمی و متددرادف بددا
عقل به کار رفته-اس .،در تفسیر نمونه درباره معنای تدددبر آمدددهاسدد« :،تدددبر در اصددل از
ماده دبر بر وزن ابر) به معنی پش ،سر و عاقب ،چیزی اس .،بنددابراین تدددبر یعنددی بررسددی
نتایج و عواقب و پش ،و روی چیزی و تفاوت آن با تفکر این اس ،کدده تفکددر مربددوط بدده
بررسی علل و خصوصیات یک موجود اس ،،اما تدبر مربوط بدده بررسددی عواقددب و نتددایج
آن اس ،مکارم شیرازی ،137۴ ،ر.)28 :۴
عالمه اباابائی ذیل تفسیر آیة  82سوره نساء مینویسد« :کلمه تدبر که فعل یتدددبرون،
مشتق از آن اس ،،به معنا این اس ،که چیز را بعد از چیز دیگر بگیریم و در مورد آیه
شریفه به معنا تامل در یک آیه بعد از آیها دیگر و یا تامل و دق ،بعددد از دقدد ،دیگددر
در آیه اس .،لیکن از آنجا که غرض آیه شریفه بیان این جه ،اس ،کدده در قددرآن کددریم
اختالفى نیس ،و قهرا بود و نبود اختالف ،در بیش از یک آیه تصور دارد ،لذا احتمال اول
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یعنى تامل در یکایک آیات منظور عمده اس ،،هر چند که ایددن معنددا احتمددال دوم را هددم
نفى نمىکند اباابائی ،1۴17 ،ر.)20 :5
در مجمع البحرین نیز واژه ال َّتدمبِیر ،اندیشیدن و عاقب ،بینى در کارها معنا شده-اسدد ،و
بیان شده که تفاوت بین تفکر و تدبر در این اس ،که تفکر اندیشدده در دالیدل امددور بددوده،
لیکن تدبر اندیشه در عاقب ،هر امری میباشد ر.ز؛ اریحی ،1375 ،ر.)2۹۹ :3
بنابراین با توجه به مفهوم واژه تدبر ،به نظر میرسد این واژه نیز در خددود معنددای تأمددل
کردن و اندیشیدن را دارا اس ،و به واسوه آن خداوند در قرآن از انسان می خواهد تددا بدده
قصد پرورش اندیشه در امور تأمل و دق ،نماید.

 .۵-۲واژة نظر
واژة نظر نیز در کالم وحددی در بیددان توانددایی ادراز و قدددرت اندیشدده انسددان بدده کددار
رفتهاس .،راغب در المفردات ،نظر را چنین معنا کردهاسدد« :،نظددر ،بددر گرداندددن و توجدده
دادن چشم ااهر و چشم باان برا دیدن و ادراز چیزی اس ،که مقصددود از ایددن عمددل
تأمالل و تحقیق درباره آن اس .،همچنین مقصود از دیدن و تأمل به دس ،آوردن معرف ،و
شناختى اس ،که بعد از تحقیق حاصددل مددیشددود و آن را  -رویددة  -یعنددى اندیشده و تدددبر
گویند راغب اصفهانی ،1۴12 ،ر.)812 :1
با بررسی آیات در بردارندة واژة نظر ،مشخص میشددود ایدن واژه بددر مفدداهیم دیگددری
چون مهل ،دادن و به تأخیر انداختن ،انتظار و توقع داشتن و غیره نیز دالل ،میکند ،لیکن
با وجود معانی متعدد واژه نظر و مشتقات آن ،تنها آیاتی را که در آنها منظور از نظر ،دق،
و تأمل کردن به قصد اندیشه ورزی اس ،،مورد توجه قرار داده ایدم .نظیددر آیدده  18سددورة
حشددر ﴿یَأَیهَّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ َو لْتَنظُ ْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ َو اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِی ُ بِمَا
تَعْمَلُونَ﴾؛ ا کسانى که ایمان آوردهاید از مخالف )،خدا بپرهیزید و هر ک

باید بنگددرد
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تا برا فردایش چه چیز از پیش فرستاده و از قهر خدا بپرهیزید که خداوند از آنچه انجددام
مىدهید آگاه اس. !،

 .۳ویژگیهای اندیشوران در قرآن کریم
با مراجعه به قرآن وآیاتی که درآنها سخن از اولوااللبا به میان آمدددهاسدد ،،مشدداهده
میکنیم که خداوند با برشمردن صفات و ویژگی هددای ممتددازی بددرای خردمندددان و اهددل
اندیشه از آنان به بزرگی و شایستگی یاد میکند ،صفاتی مانند:

 .۱-۳مداومت در یاد خداوند
ت َو الْ أَرْضِ
در آیات پایانی سورة مبارکة آل عمران می خوانیم﴿ :إِنَّ فىِ خَلْقِ السَّمَاوَا ِ

ب﴾ آل عمددرانن )1۹0هددر آیندده در آفددرینش
ت ل أُوْلىِ الْأَلْبَ ا ِ
َو اخْتِلَا ِ الَّیْلِ َو النهَّ ارِ الَیَ ا ٍ
آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز ،خردمندان را عبرتهاس،؛
ت َو
﴿الَّذِینَ یَذْکُ ُونَ اللَّهَ قِیَمًا َو قُعُودًا َو عَلىَ جُنُوبِهِمْ َو یَتَفَکَّ ُونَ ف ىِ خَلْ قِ السَّ مَاوَا ِ

ب النَّارِ﴾ آل عمرانن )1۹1آنان که خدددا
الْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَا َ
را ایستاده و نشسته و به پهلو خفته ،یاد مىکنند و در آفرینش آسمانها و زمین مىاندیشند:
ا پروردگار ما ،این جهددان را بدده بیهددوده نیافریدددها  ،تددو منزهددى ،مددا را از عددذا آتددش
بازدار.
براساس این آیات شریفه نخستین و مهمترین صف ،خردمندان این اس ،که همددواره و
در همه احوال به یاد خداوند هستند .از منظر این آیات ،خردمندان یددک آن و یددک لحظدده
از یاد خداوند غافل نبددوده و او را ندداار و حاضددر دانسددته و خددود را همددواره در محضددر او
میدانند.
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 .۲-۳مداومت در تفکر
در آیه  1۹1سوره مبارکه آل عمران ،به یکی دیگر از ویژگیهای خردمندان نیز اشاره
شدهاس،؛ در این آیه چنین میخوانیم ...« :و یتفکَّرُون فىِ خلمقِ السَّماواتِ و المأرمضِ . ...
براساس این بخش از آیات قرآن کریم ،دومین ویژگددی و مشخصدة خردمندددان همانددا
اندیشه و تفکر و بهره گیری از نیروی تعقل اس ،و با عنای ،به این که در بیان ایددن صددف،
از فعل مضارع بهره گرفته شده و این گونه افعال بیانگر استمرار و تداوم هستند ،نتیجه مددی
گیریم که تفکر و اندیشه اولوااللبا محدود به زمان و مکان خاصی نبوده و آنان همچنان
که دائم الذکرند ،دائم التفکر نیز بوده و پیوسته به تفکر و تعقل مشغول اند.

 .۳-۳عبرتآموزی
خداوند درآخرین آیه از سورة مبارکة یوسد ع) و پد از بیددان فددراز و نشددیبهددای
زندگی آن پیامبر عظیم الشان ،میفرماید« :لقدم کان فی قصصِهِمم عِبمرةٌ لِأُولِی المألمبا ِ ما کان
ن تصمدیق الَّذی بیمن یدیمدهِ و تفمصددیل کُدلِّ شدیم الء و هُددد ً و رحممدةً لِقدوممال
حدیثاً یُفمتر و لکِ م
یُؤممِنُون ؛ در سرگذش ،آنها درس عبرتى برا صاحبان اندیشه بود! اینها داستان دروغین
نبود ،بلکه وحى آسمانى اس )،و هماهنگ اس ،با آنچه پیش رو او از کتب آسددمانى
پیشین) قرار دارد و شرح هر چیز کدده پایدده سددعادت انسددان اسدد )،و هددای ،و رحمتددى
اس ،برا گروهى که ایمان مىآورند.
همچنین در آیة  21سورة زمر میخوانیم ﴿أَ لَمْ تَ َ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّ ماءِ م اءً فَسَ لَکَهُ
یَنابیعَ فِی الْأَرْضِ رُمَّ یُخْ ِ ُ بِهِ مَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ رُمَّ یَهیجُ فَتَ اهُ مُصْفَ ًّا رُمَّ یَجْعَلُهُ ُطاماً إِنَّ

ب﴾؛ آیا ندید که خداوند از آسمان آبى فرستاد و آن را بدده
فی ذلِكَ لَذِکْ ى لِأُولِی الْأَلْبا ِ
صورت چشمههایى در زمین وارد نمود ،سپ با آن زراعتى را خارر مىسددازد کدده رنددگ
ها مختل

دارد ،بعد آن گیدداه خشددک مددىشددود ،بدده گونددها کدده آن را زرد و بددىروح
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آن را در هم مىشکند و خرد مىکنددد .در ایددن مثددال تددذکالر اسدد ،بددرا

خردمندان از ناپایدار دنیا)!
در این آیات شریفه ،یکی دیگر از ویژگیهای اندیشمندان بیان شده که همانددا عبددرت
گرفتن از پدیدههای جهان آفرینش و حوادث و وقایع ایس ،که در عرصه زندددگی مددادی
و معنوی انسانها رر میدهند .انسدانهددایی هسددتند کدده از کنددار ایدن پدیددههددا بدیتفدداوت
میگذرند و حتی لحظهای در آنها اندیشه نمیکنند؛ ولددی خردمندددان و یددا بدده تعبیددر قددرآن
اولوااللبا  ،روزی از عمرشان سپری نمیشود مگر این که از رهگذر موالعه و اندیشدده در
احوال خود و دیگران ،درس های فراوان آموخته و بر کماالت عقالنی خود می افزاینددد و
از حوادث و پیشامدهایی که در اول تاریخ حیات بشر رر داده عبرت میگیرند.
از نظر آنها اجزای جهان هستی و حوادث و پیشامدهای آن ،همگی جدای از این کدده
مجموعهای به هم پیوسددته و هدددف دار هسددتند و بددرای مقصددود وغرضددی واال و ارزشددمند
آفریده شدهاند ،هریک به تنهایی و بدده خددودی خددود ،دنیددایی از اسددرار و رمددوز عجیددب و
شگف ،آور را در خود جای دادهانددد .اسددرار و رمددوزی کدده انسددان اندیشددمند را بدده تفکددر
واداشته و از هریک از آنها حکمتی و درسی میآموزد.
نظر و نگاه آنها در این پدیدهها همچون نگاه بیخردان ،تنهددا یددک مشدداهده خددالی از
تعمق و تأمل نیس ،،بلکه با نگاهی دقیددق و تیزهوشددانه ادداهر اجددزا و پدیدددههددای مددادی را
شکافته و به باان آنها راه جسته و به اسرار نهفته در آنها نایل می شوند.

 .۴-۳آزاداندیشی
در آیات  17و  18سورة مبارکة زمر چنین می خددوانیم ....﴿ :فَبَشِّ ْ عِبَادِ ،الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ

ب﴾؛ پد
الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَ ْسَنَهُ أُ ْولَِكَ الَّذِینَ هَدَئهُمُ اللَّهُ َو أُ ْولَِكَ هُمْ أُ ْولُواْ الْأَلْبَا ِ

بندددگان

مرا بشارت ده! همان کسانى که سخنان را مىشنوند و از نیکوترین آنهددا پیددرو مددىکننددد
آنان کسانى هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندانند.

جایگاه و حوزۀ تفکّر انسان در قرآن کریم /داوود معماری و خدیجه عباسعلیزاده

۱7۸

در این آیات خداوند متعال به صف ،بارز دیگری از خردمندان اشدداره فرمددوده و آن را
متذکر میگردد ،ایددن صددف ،ارزشددمند کدده گددزینش سدخنان نیکددو از میددان انبددوه اقددوال و
گفتارها اس ،،نشانه آزاداندیشی خردمندان و انتخا گددری آنددان بددر اسداس عقددل و خددرد
اس،؛ چرا که خردمند واقعی و اندیشه ورز حقیقی بیش از آن که در بند من قال باشددد بدده
ما قال می نگرد.

 .۵-۳پندپذیری
یکی دیگددر از ویژگدیهددای اولوااللبددا پندددپددذیری آنهددا از آیدات قددرآن و سددخنان
پروردگار و راهنمایی فرستادگان الهی اس.،
از جمله آیاتی که بر این مولب اشاره دارند عبارتند از آیات  52سوره مبارکه ابددراهیم
و  5۴سوره مبارکه غافر:
ب﴾
﴿هذا بَالغٌ لِلنَّاسِ َو لِیُنْذَرُوا بِهِ َو لِیَعْلَمُوا أَنَّما هُ وَ إِل هٌ وا ِ دٌ َو لِیَ ذَّکَّ َ أُولُ وا الْأَلْب ا ِ

ابراهیمن )52؛ این قرآن) پیام و ابالغى) برا

عموم) مردم اسدد ،تددا همدده بدده وسددیله آن

انذار شوند ،و بدانند او خدا یکتاس ،و تا صاحبان مغز و اندیشه) پند گیرند!.
ب﴾ غددافرن )5۴؛ کتددابى کدده مایدده هدددای ،و تددذکالر بددرا
﴿هُدىً َو ذِکْ ى لِأُولِی الْأَلْب ا ِ
صاحبان عقل بود!

 .۴حوزههای تفکر انسان در قرآن کریم
یکی از پررنگترین نقشهای قرآن در شکلدهی به نظام فکری بشددر ،ارائدده موضددوع
اس،؛ یعنی قرآن اساسیترین موضوعاتی را که اندیشیدن و کاوش در آنها ،روشن کننددده
راه هدای ،و تحول آفرین در زندگی انسان میباشد ،به بهترین شکل معرفی نمددودهاسدد،؛
به عنوان مثال ،دین اسالم رکن اساسی خود را توحید قرار داده و از سوی دیگددر تقلیدد در
اصول دین را محکوم می نماید .به ناچار بددرای پددذیرش دیددن و اصددول اولیده آن ،تحقیدق،
تفکر و تدبر ضرورت مییابد .لذا خداوند بسیاری از آیات خود را به این بحث اختصدداص
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دادهاس .،بنابراین دیگر وایفه خود انسان اس ،که معلومات مورد نیدداز را کدده مددواد اولیدده
تفکر اس ،،فراهم کرده تا به وسیلة آنها و با به کارگیری نیروی اندیشة خود بدده حقیقدد،
دس ،یابد.
از جمله محورها و حوزههای اساسی که قرآن کریم ،انسان را به تفکددر در مددورد آنهددا
تشویق میکند ،عبارتند از:

 .۱-۴تفکر در جهان خلقت
ب﴾ آل
ت ل أُوْلىِ الْأَلْبَ ا ِ
ت َو الْأَرْضِ َو اخْتِلَا ِ الَّیْلِ َو النهَّارِ الَیَ ا ٍ
﴿إِنَّ فىِ خَلْقِ السَّمَاوَا ِ
عمرانن)1۹0؛ مسلماً در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رف ،شددب و روز ،نشددانههددا
روشنى) برا خردمندان اس.،

 .۲-۴تفکر در احکام و آیات الهی
﴿یَسَلُونَكَ عَنِ الْخَمْ ِ َو الْمَیْسِ ِ قُلْ فِیهِمَا إِرْمٌ کَبِی ٌ َو مَنَافِعُ لِلنَّ اسِ َو إِرْمُهُمَ ا أَکْب ُ مِ ن
ت لَعَلَّکُ مْ تَ َتفَکَّ ُونَ﴾
نَّفْعِهِمَا َو یَسْلُونَكَ مَا ذَا یُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ کَذَالِكَ یُبَینُ اللَّهُ لَکُ مُ االْیَ ا ِ

بقرهن )21۹؛ در باره شرا و قمار از تو سؤال مىکنند ،بگو :در آنها گناه و زیددان بزرگددى
اس ،و منافعى از نظر ماد ) برا مردم در بردارد ولى) گناه آنها از نفعشان بیشتر اسدد.،
و از تو مىپرسند چه چیز انفدداق کننددد؟ بگددو :از مددا زاد نیازمنددد خددود .اینچنددین خداونددد
آیات را برا شما روشن مىسازد ،شاید اندیشه کنید!

 .۳-۴تفکر در تحوالت تاریخی
ااالع از تحوالتی که در سرنوش ،مل ،های گذشته و انگیزهها و عددواملی کدده باعدث
پیشرف ،یا عقب ماندگی آنان شدهاس ،،عقل انسانی را پرورش میدهددد و مایدهی عبددرت
او میگردد .لذا قرآن سفارش بسیار به تفکر در این زمینه مینماید﴿ :قُلْ سِی ُواْ فىِ الْ أَرْضِ
رُمَّ انظُ ُواْ کَیْفَ کاَنَ عَقِبَۀُ الْمُکَذِّبِینَ﴾ انعامن )11؛ «بگو :رو زمددین گدردش کنیددد! سددپ
بنگرید سرانجام تکذیبکنندگان آیات الهى چه شد؟! .
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۱۸۰

شهید موهری در خصوص این نقش قرآن ،مثالی زیبا مددیزنددد« :اگددر کسددی کدده شددما
خود او را ندیده اید ،کتددابی تددألی

کنددد و بعددد نامددهای بددرای شددما بنویسددد و در آن نامدده

ال بشناسید ،کتا مرا موالعدده کنیددد و مخصوصداً
یادآوری کند که اگر میخواهید مرا کام ً
ال بخوانید؛ واضددح
فصلهایی از آن کتا را در نامه معین کند و بگوید آن فصلها را کام ً
اس ،که باید فصول کتا را از روی تحقیق و دق ،کامل با رجددوع بدده معلددم و اسددتاد ،بددا
رجوع به کتا لغ ،،با یاد گرفتن حروف و الفبایی کدده آن کتددا بددا آن حددروف و الفبددا
نوشته شده ،با یادگرفتن زبان آن کتا  ،آن کتا را بخوانیم و مول

را که ندیدده ایدم از

این راه بشناسیم .بدیهی اس ،که به صرف نگاه کردن به پش ،کتا و جلد آن نمددیتددوان
مول کتا را شناخ ،موهری.)31۴ :1358 ،

نتیجهگیری
 .1تفکر فرآیندی اس ،که از دریاف ،حواس آغاز شده ،به ضبط و پددردازش تصدداویر
در ارف وجودی پرداخته ،و با فهم مفاهیم ،تصاویر و مفاهیم را با هددم مددرتبط مددینمایددد.
اندیشیدن و تعقل ،اصلیترین وجه تمایز آدمی با سایر موجودات و مهمترین ابزار او برای
تسلط بر ابیع ،و رشد و توسعه مادی و معنوی اس.،
 .2قرآن کریم ،بارها انسان را به تفکر و اندیشه در تمام حقایق و آیات عالم آفددرینش،
اعم از آیات آفاقی و انفسی ترغیب می کند .خداوند در بسیاری از آیات خددود ،متفکددران
و آنان را که در مقام فهم واقعیات و تالش برای توبیق عقاید خود بددا حقیقدد ،هسددتند ،بدده
بهترین صورت ،تمجید فرموده و آنان را که از تعقددل و حقیقدد ،گریزاننددد ،سددخ ،مددورد
نکوهش قراردادهاس.،
 .3خداوند با برشمردن صفات و ویژگیهای ممتازی برای خردمندان و اهل اندیشه از
آنان به بزرگی و شایستگی یاد میکند ،صفاتی مانند :مداوم ،در یاد خدا ،تفکر و اندیشه
دائمی ،عبرت آموزی ،آزاد اندیشی و در پی حکم ،بودن و پندپذیری.
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 .۴تفکر در جهان خلق ،،احکددام و آیدات الهدی و تحددوالت تدداریخی از مهددمتددرین و
اساسیترین حوزهها و محورهای پیشنهادی قرآن برای تفکر و تذکر بشر اس.،
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