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 مقدمه

ترین شکل فعالی، عقلی و ذهنی اس،. رفتار انسان و عالی  یشکل بسیار پیچیده  تفکر،
 نمایددانگر هددایر، تفکر، یک فرایند شناختی اس، که به وسیله رموز یا نشددانهت دیگعباربه  
(. بدده اددور کلددی، اگددر 311: 1370نددژاد، یشددعار ز؛.ر  شددودیم  مشخص  حوادث،  و  اشیا

 ریشه  شناسیدیگر در روان  ةپای  و  فلسفه  در  هایکی از پایه  بدانیم،تفکر را بر دو پایه استوار  
از سددقراط و افالاددون و ارسددوو   مهم تاریخ بشری،،  ةفالسف   از  یکهر  ،اساس  این   بر.  دارد

بدده  تفکددر خددود، ةوشددی  و نظرها ها،ران، با پرسش و هگل و دیگ  نوزای ا دکارت و اسپ گرفته ت
 .اندکنون تأثیرگذار بوده انوعی بر روال تفکر انسان از آغاز ت

یشه دعوت مددی ش اندزای  های عقالنی، ذهن جوانان یونانی را بهسقراط با ارح پرسش 
 پیوسددته بایددد و اسدد، سددیالن حددال در ذهددن  که بود معتقد زیرا کشاند،کرد و به چالش می

ی سقراط، فلسفه برای افالاددون، همددان دیالکتیددک و بع این ایدهت  به.  بماند  زنده  تا  جوشدب
 ةتفکر بود؛ از این رو ابیع، دیالکتیک هرگونه سیستم بسددت   ،ذات دیالکتیک همان حرک

 کدده بود نیاندیشید دیالکتیک. کرد می  باز  رفتن   برای  راهی  و  شکس،در هم می  شه رااندی
بسیار فراتددر مددی رفدد، و بدده  و گذرنده، جزئی دیدنی، چیزهای لمروق  از  آن  یاری  به  آدمی
 .(1380:13۹زاده،    بی  ر.ز؛ نق   یدآنها می رس  ةیعنی حقیق، و معنای یگان ایده،

آن، دیگر اندیشه ای نباشد، بلکه ماننددد  که بعد از  س،ی ن  راهیاین به معنای یگانه    کن ی ل
اول   ةنورد به قلکوه  وقتی  که  اس،  نوردی  هکو  در  دیگری،  از  پ    یکی  هالهنمایان شدن ق
 در  یعنی  اس،،  اورافالاون نیز همین   ةاید.  آخر  الی  و  آورددومین قله سر بر می  می رسد،

ی دیگری موددرح شددده و آن، اندیشهن به  رسیددس، یافتنی اس،، به محض    که  حال  عین 
 .رشد ذهنی حاصل می شود  جهی ر نت گردد و دنمایان می دیجد ایایده

، تأمل در جایگاه آن در وجود آدمددی و بدده عبددارت ر با  فکریکی از مسائل اساسی د
دیگر یافتن نسب، میان فکر و هستی انسان مددی باشددد. در برخددی از رویکردهددای دینددی بدده 
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 نسب،  ن تعیی   زمینه  در  و  یاد  الهی  مخلوق  ترین الم از عقل به عنوان محبو ین اسر آیویژه د
 .اس،ی، آدمی تلقی شدهشخص  اساس و پایه  منزله به بشر،  موجودی، با آن

انسددان، نحددوه اداره، تنظددیم و همدداهنگی   ینکته قابل توجه این اس، که فکر و اندیشدده
هدای، کرده و با سایر عوامل، هماهنددگ ا را آنه او را را بر عهده دارد و  یسایر عملکردها

 هددایخددش ب سددایر بر ایگونه هب اندیشه و فکر نیروی که گرف، نتیجه  توانسازد. لذا میمی
 باشددد، خددود از خددارر عددالم  متوجدده  فکددر  اگر  حال.  نمایدمدیری، می  الاعم  انسان،  وجود
 آن فرجددام باشددد، درون عالم  متوجه  فکر  چنانچه  و  اس،  آگاهی  جهان  یا  آگاهی  آن  نتیجه

 متوجدده فکددر و ذهددن  »اگددر  :فدد،گمی  کدده  سقراط  معروف  عبارت  شاید.  اس،  خودآگاهی
( متوجدده برتددری دادن ۹: 1370راندد،،تحقددق نخواهددد یافدد،   دو  واقعی  فلسفه  نباشد،  خود

 فضددیل،  اینکدده  بددر  عددالوه  سددقراط،  عبارت  این   از.  اس،خود آگاهی بر جهان آگاهی بوده
 اسددتنباط  نیددز  بددرون  جهددان  بددا  مقایسه  در  درون  عالم  به  توجه  ارجحی،  ،شود  یم  اتاثب   فکر
ه و متدداثر از نیددروی عقددل و اندیشدده او تعهد انسان نیددز متوجدد مسئولی، و    ن یبنابرا.  گرددمی

 .خواهد بود

از هر  ش ی و پ ش ی اسالم، کمال انسان را ب  یخردگرا  ع،یشر  ژهیبه و  زی ن  یانی مکاتب وح
 و  هددابددودن باورهددا، آدا ، سددن،  یو بددر عقالندد   دانندددیمدد   قددل اوو تع  شددهیحاصددل اند  زی چ

خددداداد در سدداختار  یعقل بدده عنددوان نعمتدد   ،یو بر محور  کنندیم  دی تاک  انی مآد  یرفتارها
او را بددا موضددوعات و  ،،یهدددا ری گمراه نشدن در مس  یورزند و برایوجود انسان اصرار م

 .سازندیتفکر آشنا م  ستهیشا  یهاحوزه

 :اس،  ری خو  یهاپرسش  ن یا  یواکاو یضاع، اندز خود، در پبا ب ژوهش پ  ن یا

 دارد؟ یساختار وجود آدمدر    یگاهیچه نقش و جا شهیو اند  ( تفکرال 

درچدده موضددوعات و  شددهیانسددان رابدده اند ،،یبدده عنددوان کتددا  هدددا می( قددرآن کددر 
 کند؟یم  بی ترغ  ییهاحوزه
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 شهیمفهوم اند . ۱

پرداخدد،.  شددهیاند تعریدد  بدده توانختل  میهای ممنظرشناخ، مفهوم تفکر، از    یبرا
 هددر  و  هسددتند  اددرح  قابل  یبشر  هایدانش   و  معارف  گوناگون  یهامنظرهایی که در حوزه

 این   در  مورح  رویکردهای  از  برخی  به  اینک.  شناسانندرا به ما می  شهیاند  ای،  گونه  به  یک
 .کنیممی  اشاره با 

ی یکدد   :اس،  گونه  دو  بر  شود،میذهن    گاهیادراکی آدمی که موجب علم و آ  حاالت
حدداالت  یرحسدداس، ادراز، حفددظ و تددداعی و دیگدد حدداالت ادراکددی ابتدددائی از قبیددل ا

 .ادراکی عالی از قبیل درز مفاهیم کلی و حکم و استدالل

ادراکات ابتدایی ذهن بیشتر حال، پذیرنده دارد و در واقع فقط ماننددد آیندده منفعددل   در
می با حیددوان مشددترز آد  حاالت  این   در  و  پذیردا میصور رصرف  اس، و بدون دخل و ت

ی، مواد الزم برای ذهن حاصل شد، ذهن بدده وسیله این ادراکات ابتدایکه بهاس،. اما همین 
 کنددددهد و خود معلومات جدید کش  میبه آنها سازمان می و  پردازدتصرف در آنها می

 نخسدد، بنا ایجاد برای که ماند را ریمعما حال این  در ذهن . اس، فعال ذهن  حال این   در  و
 خصددوصم سددازمان و صددورت مددواد آن بدده گدداهآن و سددازدمددواد الزم را فددراهم مددی

 .(1۴: 1،ر137۴  ،یخوانسار بخشد  می

 :همین امر اس، زی امتیاز آدمی از سایر حیوانات ن  ترین مهم

   ایوان و ریشهاستخ  خود  مابقی                               ایبرادر تو همین اندیشه ای»

 ( 326: 1366 ،یمولو 

 عاقددل معنددی بدده اینجددا رد نددااق و اندفتهسبب اس، که انسان را حیوان نااق گبه همین  
و مراد   باشدیحیوان عاقل و متفکر و مدرز کلیات م  یمعنا  به  نااق  حیوان  بنابراین .  اس،
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تعریدد  خددارر  ل ازاد الصددورت افددر ن یدد ا ریدد نوقِ باان اس، نه نوددق ادداهر، در غاز نوق،  
 .مانندمی

آیددد،  به کشدد  مجهددول نائددل قادر اس، از به هم پیوستن معلوماتاساس انسان   ن یبر ا
 کشدد  را مجهولی  بخواهد  ذهن   وقتی  تر،یعنی از دانسته به نادانسته برسد. به عبارت روشن 

 و مولدد  خددور در و مناسب را آنچه و کندمی تفحص خود  قبلی  معلومات  در  نخس،  کند،
دهددد تددا بدده ه ترتیددب و سددامان میرا بدده نحددوی شایسددت   مدداتمعلو  آن  سددپ  .  یابد  می  اشد،ب

ر حل مسائل ریاضی و کش  قضددایای هندسددی، از آنچدده معلددوم که دو  برسد. چنانمول
 یعنددی ذهنددی  عمددل  همین .  یابدمی  اس،  مجهول  که  را  مسئله  جوا   و  کنداس، استفاده می

 .شودمی هامیدن فکر معلوم  وسیله به  مجهول  کش 

 ااددالع  بدده  تددا  دهددد،ت پیشین خود انجام میکاری اس، که ذهن ما روی ااالعا  تفکر،
کدده در هددر   یاور  به  کرد،  تشبیه  کارخانه  یک  به  توانمی  را  انسان  ذهن .  یابد  دس،  ایتازه

 :کارخانه سه بخش دارای اهمی، اس،

 ( مواد اولیه که وارد کارخانه می شود؛ال 

 رد؛ی گیم  صورت  اولیه مواد روی بر  کارخانه  در  که  یهایتجزیه و ترکیب ( 

 .گردده تولید میترکیب مواد اولی  محصول جدیدی که پ  از تجزیه و (ر

کدده از اریددق حددواس و   هیدد اول  ااالعات  از  ایتفکر را با مجموعه  ندیذهن انسان نیز فرآ
 کددرده، ترکیب و  هتجزی  را  اولیه  ااالعات  این   سپ  .  کندغیر آن به دس، آورده، آغاز می

 آن از ایوعددهآنها، ترتیب و چینش خاصی در میددان مجم  یو بررس  لی تحل  با  و  دهدمی  نظم
ته، دانسو چیزی را که قباًل نمی  ابدیدس،    یدیتا به ااالعات جد  دیانممی  برقرار  اتااالع

 ذهددن   بددا همددین فعالیدد،  زی ن  منوق  کار  و  سر  و  نامیمرا تفکر می  ندیبفهمد و بشناسد. این فرا
، تفکر یعنی تجزیه، ترکیب، نظم دهی و تحلیل ااالعددات و معلومددات قبلددی  ن یبنابرا  اس،.

 .لومات تازهبرای رسیدن به مع
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تب ساختن امددور مر  از  عبارت  فکر  معتقدند  عموماً  منوق،  علمای  گذش،  که  اورهمان
ل بدده تأم  قابل  ینکته  سه  تعری ،  این   در.  باشدمعلوم برای منجر شدن به کش  مجهول می

اکنددده را بدده تفکر قادر اسدد، معلومددات پر  ندیفرا  در  انسان  ذهن   اینکه  ابتدا  :خوردچشم می
تا قابلی، بیشتری بددرای درز مسددائل جدیددد پیدددا کنددد. ثانیدداً،   مایدب و مدون ننحوی مرت

در  ن،ی شدد ی های الزم و مورد نیاز برای رسیدن به مسائل جدید به کمددک معلومددات پی،ارف
انسددان، کاشددفی،   شهیاند  قدرت  هایود اس،. ثالثاً، یکی از ویژگیل موجز قب ذهن آدمی ا
 از اسرار و مجهوالت عالم می باشد.  تن پرده برداشاین معنا که قادر به آن اس،، به 

 ار انساندر ساخت شهیاند ندینقش و فرا. ۱-۱

 تفکر فرآیندی اس، که از دریاف، حواس آغاز شده، به ضبط و پددردازش تصدداویر در
 پ  سدد . نمایداخته، و با فهم مفاهیم، تصاویر و مفاهیم را با هم مرتبط میی پردوجود  ارف
 در تددا پددردازد، مددی ارتبااددات و مفدداهیم ایددن  گیددری نتیجدده و سنجش   به  معیارهایی  با  تفکر
 .شود نایل  شناختی به  نهای،

 :در تحقق این فرآیند، مراحل تفکر به صورت زیر شکل می گیرد

 .تفکر می پردازدی به  ض خاصی غرال ( انسان برا

یددا در رتباط بددا خددود او، و  برای هر تفکر موضوعی الزم اس،. این موضوع یا در ا   (
 .ارتباط با موضوعی در خارر از وجود اوس،

تصور کند. یعنددی   در راستای غرض،ر( فرد الزم اس، خود و موضوع تفکر را با هم،  
کند و نیز رابودده آن فکر میرباره که د ضوعیبرای محقق شدن غرض تفکر، باید رابوه مو

 .آن غرض، روشن و واضح سازد خود را با

 .رتبط با آن غرض را در نظر بیاوردالزم اس، موضوعات م د(
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فددرد را بدده سددم، و سددوی عناصددر و ه( بدده اددور ابیعددی غددرض درنظددر گرفتدده شددده، 
هددا لددی آنو عق موضوعات دیگر سددوق داده و منجددر بدده مشدداهده حسددی، خیددالی یددا وهمددی 

 .گرددمی

ردن نیدداز و و( توفیق تفکر در به دس، آوردن ارتبااات فددوق و در جهدد، براددرف کدد 
 تناسددب  بدده  کدده  یابددد  مددی  اهددور  شددناختی  در  آن،  نتیجدده  و  اسدد،ظر گرفته شدهغرض در ن
 .داش،  برخواهد در  را عملی آن،  بودن  تفصیلی

از و ه نیدد وجدده بدد ون تبا توجه به موالب فوق روشددن مددی شددود کدده بدده اددور ابیعددی، بددد
هد در رابوه بددا ضرورت، تفکر در انسان شکل نمی گیرد. به عبارت دیگر، اگر کسی بخوا

تفکر نماید، باید درباره آن، نیازی را در خددود بددارور سددازد. بددر ایددن اسدداس، تفکددر   چیزی
 صددورت بدده انسان حواس و شود می سفارش کند،هرکسی توسط نیازهایی که احساس می

 مشدداهده  داندددمددی  صددالح  را  آنچه  کند،اس این سفارش عمل میاس  رب  ری،ختیاا  و  انتخابی
 .گیرد می  کار به آن با  ارتباط  در را  خود  فکر و کرده

به عبارت دیگر، ابتدا توجه انسان به فقر و نیازی معووف شده، سپ  برای رسددیدن بدده 
آن نیدداز  ابدد  تبطمددر تمعلومددا و هدداداده بدده را او اندیشی  چاره  این .  کندمی  اندیشیآن چاره
 آنهددا  تحلیل  و  جزیهت  و  معلومات  به  دسترسی  و  مختل   مراحل  به  تواندمی  او  دهدسوق می

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

نقش تفکر، واسوه گری برای رسیدن به شناخ، اس،. این شددناخ، ممکددن اسدد، بدده 
رسیدن به شددناخ،   ل و یا ترز آن صورت گرفته و یا اینکه صرفاً نیاز فرد،ام عمانج  قصد
نیدداز او براددرف نمددی شددود. در اول، تا فرد دس، به عملددی نزنددد،    د. بنابراین در حال،باش

خود مقصد اس،. پ  در ایددن تحلیددل دو حالدد، کلددی را مددی   حال، دوم، رسیدن به علم،
تفکر بددرای عمددل و در حالدد، دوم تفکددر بددرای   ، اولرحالتوان برای تفکر تصور کرد؛ د

 .می شوددستیابی به شناخ، یک موضوع انجام  
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 یورزشهیبر اند میقرآن کر دیتأک .۲-۱

هیچ کتابی در دوره تاریخ حیات بشر به اندازه قرآن مجید، انسان را تشویق بدده تفکددر و 
نفسی نمی کند. قرآن ی و اآفاق  اتیاعم از آ  نش،یعالم آفر  اتیاندیشه در تمام حقایق و آ

 قیدد توب  یبرافهم واقعیات و تالش در بسیاری از آیات خود، متفکران و آنان را که در مقام 
تمجید کددرده و آنددان را کدده از حقیقدد، هستند، به بهترین صورت   ق،ی حق با    ش یخو  دیعقا

 آنقددر  آیددات  از  گروهددی  مثددال،  عنددوان  بدده  اسدد،؛گریزانند، سخ، مورد نکوهش قرارداده
عقل انسددان را از تمددام خرافددات نیاکددان و گذشددتگان آزاد نمددوده و کسددانی را کدده   م،یرک
 انتقدداد  مورد  کنند،پی ریزی می  گمانتقلید از گذشتگان و ان و    ندگی خود را بر اساسز

 کاَنَ لَوْ أََو ءَابَاءَنَا عَلَیْهِ ایْنَلْفَأَ مَا نَتَّبِعُ بَلْ قَالُواْ اللَّهُ أَنزَلَ مَا  اتَّبِعُواْ  لَهُمُ قِیلَ  إِذَا َو﴿ :دهد  می قرار

به آنها گفته شددود: از آنچدده   هک  هنگامى  و(  175  نبقره   ﴾نَیَهْتَدُو   لَا  َو  اشَیْ  یَعْقِلُونَ  لَا  ءَابَاُؤهُمْ
 یددافتیم، آن بددر را خددود پدددران آنچه از ما نه،: گویندمى! کنید پیرو  اس،،خدا نازل کرده

 آنهددا  از  بدداز   نیافتنددد  هدددای،  و  فهمیدندددنمددى  چیز   آنها،  نپدرا  اگر  آیا.  نماییممى  پیرو 
 !؟(کرد  خواهند پیرو 

هرچیددزی را از روی   دیدد کدده انسددان با  ن یا  به  اس،یگری اشاره شدهدر آیات د  ن ی همچن 
 إِنَّ َو الظَّ نَّ إِلَّ ا یَتَّبِعُونَ إِن عِلْمٍ مِنْ بِهِ لهُم مَا َو﴿علم و تفکر بپذیرد، نه ازروی ان وگمان. 

هددا از دانشددى ندارنددد، تن   ن سددخ  ایددن   به  هرگز  آنها  ؛(28  ننجم   ﴾شَیًا  الحْق   مِنَ  یُغْنىِ  لَا  الظَّنَّ
! بدده سددازدینیدداز نمدد کنند با این که گمان هرگز انسان را از حقال بددىو  مىپایه پیرگمان بى

را کدده   نمدداز  قرآن  کند،یم  ری تفس  یرا با منوق عقالن  خی»قرآن تار  یموهر  دی استاد شه  ری تعب 
 یبا منوق اسددتدالل کندیقرآن خدا را اثبات م  کند،یفلسفه نماز را هم ذکر م  کند،یذکر م
 .(85: 1، ر138۴ی موهر    یو عقل

بدده   یجوامددع بشددر  شرف،ی ارتقاء و پ  زی انسان و ن  یاصوال وابسته بودن رشد و کمال فرد
 یالهدد  ریتثنا ناپددذو اسدد  ریدد تغیو ال  یشددگی هم  یهددااز سن،  یکی  ان،ی قدرت تعقل و تفکر آدم
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موهبدد،   ن یدد کمتددر از ا  یخواهددد بددود کدده سددهم  ییهددااز آن افددراد و نظددام  یاس، و ناکددام
 .(31: 1371ر ر.ز؛ صد  ه باشندارزشمند داشت 

و  یهسددت  قیکدده فهددم حقددا داریدد سددن، پا ن یدد بددر ا زیدد ن یجعفددر  یعالمه محقق، محمدتق 
بددر  یو متکدد  یعقالن دیباهمه  ش،یخو  یو اجتماع  یفرد  اتی در ح  یآدم  یهایسازمی تصم

کدده   وجود ندددارد  ای دن  ن یخورناز در ا  یشوخ  چی : »هکندیم  دی تاک  فانهیشناخ، باشد، ار
 یهسددت   ن ی در آن برسد...، قوان  هیجار  ن ی و قوان  یست با جهان ه  یخورناز بودن شوخ  هیبه پا

 ورم  را به دسدد، آ  یاجهی نکرده، نت   یکه کار  رف،یرا از من نخواهند پذ  یشوخ  ن یهرگز ا
 .(222: 1378  ،یر جعف 

 روانیدد و پنان  مسددلما  یو علددم دوسددت   ییگرابه عقل  یمستشرقان محقق و منص  متعدد
 ن یتددراز معددروف  یکدد ی  کدده  سددارتون  جددرر.  اندددداده  یگددواه  میقددرآن کددر  یانی ب وحمکت 

علم در جهان اسددالم اختصدداص  خیرا به تار یعلم را نوشته و بخش مفصل  خیتار  یهاکتا 
سددال بعددد هددم جهددان  250 یجهان اسالم را حدداکم مولددق و بددرا  سال  350  یبرا  اس،،داده

 .(5: 13۹۴ی ر.ز؛ گلشن  داندیم کیعلم شردر    ،ی حی اسالم را با مس

 میدر قرآن کر شه«ی»اند یخانواده واژگان .۲

 عقل ةواژ .۱-۲

کدده در قددرآن کددریم بددرای توصددی  توانددایی  یورز شددهیندداار بددر اند یهایکی از واژه
 .عقل اس،رفته، واژه   ه کاران بادراز انس

ع قمددل بدده : »  کندددیمعنا م  گونه  ن یدر کتا  مشهور المفردات، عقل را ا  یراغب اصفهان
بدده علددم و دانشددى کدده   ن ی شددود؛ همچندد نیرویى که آماده برا  پذیرش علم اس، گفتدده مددى

 بدداز  بنددد کددردن و  -ع قمددل  -شود. اصلبرد، عقل گفته مىمىنیرو  باانى انسان از آن سود  
، ر: 1۴12 ،یبالعِق ال: بستن شددتر بددا پایبنددد   راغددب اصددفهان  بعیرادن اس،، مثل: عقل الایست 
577). 
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کدده آمدداده قبددول علددم اسدد، عقددل   ییدد »بدده نیرو  در قاموس قرآن می نویسددد:  زی ن  قرشی
رو به دس، آید. عقل به معنى اسددمى در قددرآن گویند، همچنین به علمی که به وسیله آن نی 

 اس،  فته... و ن عمِقلُ به کار ر-... ت عمِقلُون -... ی عمِقلُون -فعل مثل ع ق لُوهُ  صورت  ط بهنیامده و فق 
 .(28: 5، ر1361  ،یقرش 

: » لفددظ عقددل از سدددینویمدد   ن ی معنا و مفهوم عقل چن   انی در ب  زانی در الم  یعالمه اباابائ
را بدده نسددان و ا شود که در ادراز عقد قلبى به تصدیق اسدد،ادراز ااالق مى  این با  بر

کدده خدددا   دانندددگویند و به این خصیصه ممتاز از سایر جانددداران مددىاین جه، عاقل مى
نسان را فورتا اینچنین آفریده که در مسائل فکر  و نظددر  حددق را از بااددل، و در سبحان ا

را از مضر تشخیص دهد، چون از میان همه جانددداران او   مسائل عملى خیر را از شر، و نافع
ده که در همان اول پیدا شدن و هس، شدن، خود را درز کند و بدانددد کدده آفری  چنین را  

اس ااهر  مجهز کرده تا بدده وسددیله آن، اددواهر موجددودات سپ  او را به حو او، اوس، و
 ن ی ید و لم  کنددد. همچندد محسوس پیرامون خود را احساس کند، ببیند، بشنود، بچشد، ببو

امیددد، تددرس و امثددال آن مجهددز کددرده تددا بغددض، حددب، او را به حواسى باانى چون اراده، 
نفدد  او را بددا موجددودات  وسددیله آن معددانى،  معانى روحى را به وسیله آنها درز کند و به

خارر از ذات او مرتبط سازد و پ  از مددرتبط شدددن، در آن موجددودات دخددل و تصددرف 
وط ه مربدد آنچدد  تعمیم دهد و آن گدداه در ایدهد، از هم جدا کند، تخصیص و    ترتیب  د،ینما

کدده  به مسائل نظر  و خارر از مرحله عمل اس،، تنها نظر دهددد و حکددم کنددد و در آنچدده
عمل اس، حکمى عملى دهد و ترتیب اثر عملى دهد و   وهی حئل عملى و در  مربوط به مسا

و  دهدددیاو آن را تشخیص داده، انجددام مدد همه این کارها بر ابق مجرایى که فورت اصلى  
 .(2۴۹: 2، ر1۴17  ،یابائ؛ ابا ر.زاین همان عقل اس،  

ط مددی شددود عقل، چنددین اسددتنا  بنابراین با عنای، به توصیفات فوق پیرامون مفهوم واژه
که خداوند در قرآن واژه عقل را با توجه به معنددای لغددوی اش در زبددان عربددی کدده مفهددوم 

 امددونپیر یابددایابا عالمدده نظددر به  توجه  با.  اس،را در بردارد، به کار بردهبازداشتن و بستن  
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کددارکرد در کالم خداوند منظور از تعقل ادراکی اس، که بر اسدداس   ،گف   توان  می  عقل،
نسان را قادر می سازد تا در حوزه مسائل نظری بتواند حددق را از بااددل تشددخیص ذاتی اش ا

وارد مرحلدده عمددل شددود و عمددل صددحیح را انجددام دهد و به کمک این توانایی تشددخیص، 
 .دهد

انسان و لددزوم تددوام بددودن  یل در سامان گرفتن امور و رفتارهاقش عق برن  یاستاد موهر
 می که بگددوئ  س،ی ن  یکه عالم شد، کاف  ن ی فرد هم  کی: »دینمایم  حیتصر  یعلم و عقل آدم

کدده عقددل   ییهاآدم در راه  ن یکه ا  می ن ی بب   دیدرس، اس،!!، با  کندیآدم م  ن یکه ا  یهر کار
 .(35: 1، ر138۴ ،ی موهر گر؟  ید  یهاراهدر  ای  افتد،یبه کار م  کندیم  بیتصو

 واژه لبّ .۲-۲

، در قددرآن، واژه »لُددب  اسدد،. انسددان  یمعرفتدد   زهحددو  بدده  مربوط  هایاز واژه  گرییکی د
 هددر از کدده اسدد، خددرد  و عقددل  »لددبال،:  اسدد،معنا کرده  ن ی چن واژه را    ن یا  یراغب اصفهان
 و پدداز عقددل به و اس، یز چ  هر  اصل  و  مغز  معنی  به  لبال.  باشد  پاز  ا شائبه  و  ناخالصى
نى در وجددود همدده معددا  ةعقل و خرد، خددالص کننددد  که  ندیگویجه، لبال م  ن یا  به  خالص
عقل اسدد،، پدد  هددر لبددى عقددل اند مفهوم واژه لب برتر و واالتر از معنى ن اس،. گفتهانسا

اس، و هر عقلى لب نیسدد،. از ایددن جهدد، خدددا  تعددالى فهمیدددن و درز احکددامى کدده 
یعنددى فرزانگددان   د،فهمند مربوط به »اولو األلبا   می دانرا مى  آنها  پاز  ها  کامل وعقل

 .(723: 1، ر1۴12  ،یراغب اصفهانخردها  کامل    و صاحبان عقول و

 لددبال معددانى از »یکددى: اسدد،آورده ن ی لبال چندد   یمعنا  انی در قاموس قرآن در ب  زی ن  یقرش
 در آن و گددردو و ادامبدد  غددزم ماننددد اسدد،؛ مغددز آمددده، غیره و  صحاح  و  مصباح  در  چنانکه
 نصدداحبا  قددرآن  در   االلبا  اولى  از  مراد  پ  .  اس،  عقل  مقصود  و  آمده  جمع  پیوسته  قرآن
 .(176: 1، ر1361  ،یقرش   اند  درز و اندیشه و  تفکر
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بدیهى اس، که منظور از ایددن »سوره بقره می نویسد:    26۹  هیذیل تفسیر آ  یابرس  خی ش
ها  مکلدد  هسدد، لى اس، که در همه انسانآن عق نه  لب که به معنا  عقل و خرد اس،،

ر راه اااع، خدا به کار ن عقلى اس، که دکه یکى از شرائط تکلی  اس،؛ بلکه منظور آ
عقل، لب گفته شده این اس، که لبال میوه، مغز آن اسدد، و  ین ، اینکه به اعل  و  اس،افتاده

  (.65۹: 2، ر1372  ،یابرس     باشدمی انسان  وجود  میوه  بهاترین این عقل، مغز، و گران

 فکر ةواژ. ۳-۲

 ةواژ  باشددد،ه انسان میی ادراز و اندیشدیگری که در قرآن کریم، ناار بر توانای  ةواژ
بدده »فکر به فددتح وکسددر اول بدده معنددای اندیشدده و تأمددل اسدد،،    :گویدفکر اس،. قرشی می

 اسدد،   هدداعبددرتت و عبارت دیگر فکر، اعمال نظر و تدبر بددرای بدده دسدد، آوردن واقعیددا
 .(1۹۹: 5، ر1361  ،یقرش 

و پیاپى که آدمددى را  نیروئى اس، پویا: »کندیمعنا م  ن ی راغب در المفردات، فکر را چن 
ند و به آن می پردازد. ت ف کُّر، کوشش و جوالن آن نیرو بدده اقتضددا  رسااز علم به معلوم می

یا اندیشه گفته نمی   تفکر  یس،.انسان اس، و در حیوان ن  ةعقل و خرد اس، و این نیرو ویژ
 نسددان حاصددل گددردد.چیز  که ممکن شود صورتى از آن در خاار و قلددب ا  رشود مگر د

ى فرز اس،. امالا فکر  که در معانى بدده کددار اند واژه فکر مقلو  لفظبعضى از ادباء گفته
 گیر  برا  دریاف، واس، یعنى الب کردن و پى  -فرز األمور و بحثها  -می رود، همان

 .(6۴3: 1، ر1۴12،  یحقیق، آن امور   راغب اصفهان دن بهرسی 

اس، که حکمدداء و فالسددفه بددرا   ىیانموده، همان معن تفسیر  که راغب از واژه تفکر 
 بدده ذهنى صورت در اندیشه و  خاار  جوالن  از  اس،  عبارت  تفکر  یعنى  اند،کرده  انی تفکر ب
 و  رفدد،  ایددن .  خددااره  آن  بدده  ء شددى  آن  از  فکددر  برگشدد،  و  خددارجى،  محسوس  ء شى  سو 

ثددر ذهنددى در را تفکددر گوینددد و تددا از چیددز  ا  سمحسددو  ء شى  اثبات  برا   اندیشه  برگش،
اسدداس اسدد، و چددون بشددر ه آن چیددز بددىانسان نباشد، اصوال اندیشه و تفکددر در بددار  وجود
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تواند داشته باشد پ  تفکر در بدداره او ندداممکن تصور  از ذات و وجود خدا در ذهن نمى
و بدده وجددود  دیشددیمبین  تددوانیممى خوبى به اندآیات خلق، که محسوس  ثار ودر آاس، اما  

 .و شناسایى حاصل کنیم  د عالم پى ببریممؤثر در کل وجو

 :گفته شیخ اجل  به

  همه نقش عجب بر در و دیوار وجود      هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار این »

 ( 5۴: 1377 ،یسعد 

 بدده آن،  پیرامون  تحقیق  اهل  تعری   و  واژه  این   آنیقر  سیشنابنابراین با عنای، به مفهوم
 قدددرت  کددارکرد  شددناخ،،  به  دستیابی  برای  مجهوالت  رد  کردن  دق،  و  تأمل  رسدمی  نظر
 .اس، انسان  تفکر

 تدبّر ةواژ .۴-۲

آدمی و متددرادف بددا  ةدیگری اس، که در قرآن کریم در رابوه با اندیش  ةتدبر واژ  ةواژ
 از اصددل در »تدددبر :اسدد،سیر نمونه درباره معنای تدددبر آمدددهدر تف س،.  ا-عقل به کار رفته

سر و عاقب، چیزی اس،. بنددابراین تدددبر یعنددی بررسددی  ر( به معنی پش،ده دبر  بر وزن ا ب ما
نتایج و عواقب و پش، و روی چیزی و تفاوت آن با تفکر این اس، کدده تفکددر مربددوط بدده 

مربوط بدده بررسددی عواقددب و نتددایج تدبر  اما    بررسی علل و خصوصیات یک موجود اس،،
 .(28: ۴، ر137۴  ،یرازی  مکارم ش  آن اس،  

 یتدددبرون،  فعل  که  تدبر  »کلمه  :نویسدسوره نساء می  82  یةیر آباابائی ذیل تفسعالمه ا
 آیه  مورد  در  و  بگیریم  دیگر  چیز  از  بعد  را  چیز   که  اس،  این   معنا   به  اس،،  آن  از  مشتق
 دیگددر دقدد، از بعددد دق، و تامل  یا  و  دیگر  ا آیه  از  بعد  یهآ  یک  در  لتام  معنا   به  شریفه

شریفه بیان این جه، اس، کدده در قددرآن کددریم نجا که غرض آیه  از آ  لیکن در آیه اس،.  
اختالفى نیس، و قهرا بود و نبود اختالف، در بیش از یک آیه تصور دارد، لذا احتمال اول 
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د که ایددن معنددا احتمددال دوم را هددم هر چن س،،  یعنى تامل در یکایک آیات منظور عمده ا
 .(20: 5، ر1۴17  ،یکند   اباابائنفى نمى

اسدد، و -واژه التَّدمبِیر، اندیشیدن و عاقب، بینى در کارها معنا شده زی ن ن یمع البحردر مج
امددور بددوده،  لیدد در دال شددهیاس، که تفکر اند  ن یتفکر و تدبر در ا  ن ی شده که تفاوت ب  انی ب
 .(2۹۹: 3، ر1375  ،یحی ر.ز؛ ار باشدیم یقب، هر امردر عا شهیتدبر اند  کن ی ل

 تأمددل  معنددای  خددود  در  نیز  واژه  این   رسدظر میواژه تدبر، به نبنابراین با توجه به مفهوم  
 بدده  تددا  خواهد  می  انسان  از  قرآن  در  خداوند  آن  واسوه  به  و  اس،  دارا  را  اندیشیدن  و  کردن
  .یدنما  دق، و تأمل  امور در  اندیشه پرورش قصد

 نظر ةواژ. ۵-۲

انسددان بدده کددار   نظر نیز در کالم وحددی در بیددان توانددایی ادراز و قدددرت اندیشدده  ةواژ
 توجدده  و  گرداندددن  بددر  »نظددر،:  اسدد،معنا کرده  ن ی چن   را  نظر  المفردات،  در  راغب.  اس،فتهر

 عمددل ایددن   از  مقصددود  که  اس،  چیزی  ادراز  و  دیدن  برا   باان   چشم  و  ااهر  چشم  دادن
مقصود از دیدن و تأمل به دس، آوردن معرف، و   ن ی مچن ه.  اس،  آن  بارهدر  یقتحق   و  تأمالل

ه و تدددبر اندیشدد   یعنددى  -  رویددة  -  را  آن  و  شددوداصددل مددیبعد از تحقیق ح  شناختى اس، که
 .(812: 1، ر1۴12  ،ی راغب اصفهان  گویند  

 یگددرید  می واژه بددر مفدداه  ن یدد ا  شددودینظر، مشخص م  ةواژ  ةآیات در بردارند  یبا بررس
 لیکن  کند،یدالل، م  زی انتظار و توقع داشتن و غیره ندادن و به تأخیر انداختن،    مهل،  چون

اتی را که در آنها منظور از نظر، دق، تنها آی  متعدد واژه نظر و مشتقات آن،  با وجود معانی
 ةسددور  18. نظیددر آیدده  میدد به قصد اندیشه ورزی اس،، مورد توجه قرار داده ا  نو تأمل کرد

ا بِمَ خَبِی ُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ واْاتَّقُ َو دٍلِغَ قَدَّمَتْ مَّا نَفْسٌ  لْتَنظُ ْ  َو  اللَّهَ  اتَّقُواْ  ءَامَنُواْ  الَّذِینَ  هَّاأَییَ﴿  حشددر

 بنگددرد باید ک   هر و بپرهیزید  خدا(  مخالف،   از  ایدآورده  ایمان  که  کسانى  ا   ؛﴾تَعْمَلُونَ
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 انجددام  آنچه  از  خداوند  که  بپرهیزید  خدا  قهر  زا  و  هستادفر  پیش   از  چیز  چه  فردایش   برا   تا
 .  !اس، آگاه  دهیدمى

 میرآن کردر ق شورانیندا هایویژگی .۳

 مشدداهده اسدد،،درآنها سخن از اولوااللبا  به میان آمدددهبا مراجعه به قرآن وآیاتی که 
 اهددل  خردمندددان و  یبددرا  یممتدداز  هددای  ویژگی  و  صفات  برشمردن  با  خداوند  که  کنیممی
 مانند:  یصفات کند،یم  ادی  یستگیو شا  یاز آنان به بزرگ شهیاند

 اوندمداومت در یاد خد. ۱-۳

 الْ أَرْضِ َو السَّمَاَواِت خَلْقِ فىِ إِنَّ﴿ آل عمران می خوانیم: ةمبارک  ةپایانی سوردر آیات  

 آفددرینش   در  آیندده  هددر(  1۹0نانعمددر  آل   ﴾الْأَلْبَ اِب  ل  أُْولىِ  الَیَ اٍت  النهَّ ارِ  َو  الَّیْلِ  اخْتِلَا ِ  َو
 س،؛هاعبرت  را خردمندان  روز، و شب شد و آمد و  زمین  و  هاآسمان

مَاَواِت َو   هَ قِیَمًا َو قُعُودًا َو عَلىَاللَّ  یَذْکُ ُونَ  الَّذِینَ﴿ جُنُوبِهِمْ َو یَتَفَکَّ  ُونَ ف ىِ خَلْ قِ الس َّ

 خدددا  که  آنان(  1۹1نعمران  آل   ﴾كَ فَقِنَا عَذَاَب النَّارِحَانَسُبْ  الْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا
: اندیشندمى زمین  و هاآفرینش آسمان  کنند و در، یاد مىخفته  پهلو  به  و  نشسته  و  ایستاده  را
 آتددش  عددذا  از را مددا منزهددى، تددو  ا ،نیافریددده  بیهددوده  بدده  را  جهددان  این   ما،  پروردگار  ا 

 .بازدار

اس، که همددواره و  ن یصف، خردمندان ا ن یترتین و مهمه نخسشریف براساس این آیات  
ان یددک آن و یددک لحظدده این آیات، خردمندتند. از منظر خداوند هس ادیدر همه احوال به 

از یاد خداوند غافل نبددوده و او را ندداار و حاضددر دانسددته و خددود را همددواره در محضددر او 
 .دانندمی
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 مداومت در تفکر. ۲-۳

اشاره  زی خردمندان ن یهایژگیاز و  گرید  یکیکه آل عمران، به  مبار  سوره  1۹1  هیدر آ
  ....   فىِ خ لمقِ السَّم او اتِ و  المأ رمضِی ت ف کَّرُون  و ... »:  مخوانی ین میچن   هیآ  ن یا در  اس،؛شده

خردمندددان همانددا   ةدومین ویژگددی و مشخصدد   براساس این بخش از آیات قرآن کریم،
از نیروی تعقل اس، و با عنای، به این که در بیان ایددن صددف، گیری  هره  اندیشه و تفکر و ب

رار و تداوم هستند، نتیجه مددی ونه افعال بیانگر استمشده و این گاز فعل مضارع بهره گرفته  
اولوااللبا  محدود به زمان و مکان خاصی نبوده و آنان همچنان   یشهگیریم که تفکر و اند

 .به تفکر و تعقل مشغول اند  وستهی ه و پز بودر نی که دائم الذکرند، دائم التفک

 آموزیعبرت. ۳-۳

 هددایشددیب   ع( و پدد  از بیددان فددراز و نیوسدد  ةمبارک ةخداوند درآخرین آیه از سور
 کان   ما  المأ لمبا ِ  لِأُولِی  عِبمر ةٌ  ق ص صِهِمم  فی  کان   »ل ق دم  :فرمایدمی  الشان،  عظیم  پیامبر  آن  زندگی
 لِق ددوممال و  هُددد ً و  ر حمم ددةً  ءالیمشدد    کُددلِّ  ت فمصددیل   و   ی د یمددهِ  ب یمن   الَّذی  ت صمدیق   لکِنم  و   یُفمت ر   ح دیثاً

 دروغین   داستان  هاا درس عبرتى برا  صاحبان اندیشه بود! این یُؤممُِنون  ؛ در سرگذش، آنه
 ىآسددمان  کتب  از   او  رو   پیش   آنچه  با  اس،  هماهنگ  و(  اس،  آسمانى  وحى   بلکه  نبود،
و رحمتددى  دای،هدد  و( اسدد، انسددان سددعادت  پایدده  کدده   چیز   هر  شرح  و  دارد  قرار(  شین پی 

 .آورندمىى که ایمان اس، برا  گروه

ماءِ  مِنَ  أَنْزَلَ  اللَّهَ  أَنَّ  تَ َ  لَمْ  أَ﴿  می خوانیزمر م  ةسور  21  یةدر آ  ن ی همچن   فَسَ لَکَهُ  م اءً  الس َّ

 إِنَّ   ُطاماً  یَجْعَلُهُ  رُمَّ  مُصْفَ ًّا  فَتَ اهُ  یَهیجُ  رُمَّ  أَلْوانُهُ  خْتَلِفاًمُ  عاًمَرْ  بِهِ  یُخْ ِ ُ  رُمَّ  الْأَرْضِ  فِی  یَنابیعَ

 بدده را آن و فرستاد آبى آسمان از خداوند  که  ندید   آیا  ؛﴾لِأُولِی الْأَلْباِب  کْ ىلَذِ  ذلِكَ  فی
 نددگر کدده سددازدمى خارر را زراعتى آن با سپ   نمود، وارد زمین   در  هایىچشمه  صورت

 روحبددى و زرد را آن کدده ا گوندده بدده شددود،مددى  خشددک  گیدداه  آن  بعد  دارد،  مختل    ها
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کنددد. در ایددن مثددال تددذکالر  اسدد، بددرا  خرد مى  و  شکندمى  هم  در  را  آن  سپ    بینى،مى
 !خردمندان  از ناپایدار  دنیا(

 عبددرتاندیشمندان بیان شده که همانددا    یهایژگیاز و  گرید  یکی  شریفه،  اتیدر این آ
که در عرصه زندددگی مددادی   س،یا  عیو حوادث و وقا  نش یجهان آفر  یهادهیاز پدن  گرفت 

 تفدداوتیبدد  هددادهیدد پد ن یدد هسددتند کدده از کنددار ا ییهدداان. انسدد دهندیم رر هانسانو معنوی ا
ولددی خردمندددان و یددا بدده تعبیددر قددرآن  کنند؛ینم شهیآنها اند رد یالحظه  یو حت   گذرندیم

 در  اندیشدده  و  موالعه  رهگذر  از  که  این   مگر  شودن سپری نمیعمرشااز    اولوااللبا ، روزی
ماالت عقالنی خود می افزاینددد و ک  بر  و  آموخته  فراوان  ایه  درس  دیگران،  و  خود  احوال

 .رندی گیبشر رر داده عبرت م  اتی ح  خیکه در اول تار  ییشامدهای از حوادث و پ

 کدده این  از  جدای  همگی  آن،  دهایپیشام  و  حوادث  و  هستی  جهان  اجزای  هااز نظر آن
ند اال و ارزشددممقصددود وغرضددی و  یبددرا  و  هسددتند  دار  هدددف  و  پیوسددته  هم  به  ایمجموعه
هریک به تنهایی و بدده خددودی خددود، دنیددایی از اسددرار و رمددوز عجیددب و اند،  شدهآفریده  

 تفکددر  بدده  را  اندیشددمند  انسددان  کدده  رمددوزی  و  اسددرار.  اندددشگف، آور را در خود جای داده
 .آموزدمی  درسی و  حکمتی  آنها از  هریک از و  تهاداشو

یددک مشدداهده خددالی از   تنهددا  ن،خردابی  گاهن  همچون  هاپدیده  این   در  هانظر و نگاه آن
 را مددادی هددایبلکه با نگاهی دقیددق و تیزهوشددانه ادداهر اجددزا و پدیددده تعمق و تأمل نیس،،

 .شوند می یلنا  هاآن در  نهفته  اسرار به و  جسته  راه آنها  باان   به و  شکافته

 اندیشیآزاد. ۴-۳

الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ  عِبَادِ،  ْفَبَشِّ... .﴿زمر چنین می خددوانیم:  ةمبارک ةسور 18و    17در آیات  

 نندددگاب  پدد    ؛﴾الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَ ْسَنَهُ أُْولَِكَ الَّذِینَ هَدَئهُمُ اللَّهُ َو أُْولَِكَ هُمْ أُْولُواْ الْأَلْبَاِب
کننددد شنوند و از نیکوترین آنهددا پیددرو  مددىرا مى  نسخنا  که  کسانى  همان!  ده  بشارت  مرا
 .ند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندانندن کسانى هست آنا
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در این آیات خداوند متعال به صف، بارز دیگری از خردمندان اشدداره فرمددوده و آن را 
 و اقددوال انبددوه میددان از نیکددو خنانسدد  نش گددزی کدده  ارزشددمند  صددف،  ایددن   گردد،متذکر می

 خددرد و عقددل اساسدد   بددر  آنددان  یگددرنشانه آزاداندیشی خردمندان و انتخا   گفتارها اس،،
من قال باشددد بدده ورز حقیقی بیش از آن که در بند    ندیشها  و  واقعی  خردمند  که  چرا  اس،؛

 .ما قال می نگرد

 یریپذپند. ۵-۳

قددرآن و سددخنان  اتیدد آ از هدداآن یریپددذپنددد اولوااللبددا  یهددایژگدد یاز و گددرید  یکی
 .اس،  یفرستادگان اله  ییدگار و راهنماپرور

 می سوره مبارکه ابددراه  52  اتیمولب اشاره دارند عبارتند از آ  ن یکه بر ا  یاتیاز جمله آ
 :سوره مبارکه غافر 5۴و 

 ﴾الْأَلْب اِب أُولُ وا لِیَ ذَّکَّ َ  َو  ا ِ دٌو   هٌإِل   هُ وَ  أَنَّما  لِیَعْلَمُوا  َو  بِهِ  لِیُنْذَرُوا  َو  لِلنَّاسِ  بَالغٌ  هذا﴿
( مردم اسدد، تددا همدده بدده وسددیله آن ( برا   عموم(؛ این  قرآن( پیام  و ابالغى52  نمی ابراه 

 .!اندیشه( پند گیرند وانذار شوند، و بدانند او خدا یکتاس، و تا صاحبان مغز  

 بددرا  تددذکالر و هدددای، ایددهم کدده تددابىک ؛(5۴ نغددافر  ﴾الْأَلْب اِب لِأُولِی ذِکْ ى  َو  هُدىً﴿
 !بود  عقل  صاحبان

 میتفکر انسان در قرآن کر یهاحوزه. ۴

 موضددوع ارائدده  بشددر،  فکری  نظام  به  دهیشکل  در  قرآن  هاینقش   ین تراز پررنگ  یکی
را که اندیشیدن و کاوش در آنها، روشن کننددده   موضوعاتی  ترین اساسی  قرآن  یعنی  اس،؛
 اسدد،؛به بهترین شکل معرفی نمددوده  باشد،یانسان مندگی  در زو تحول آفرین    ،یراه هدا

در   دیدد تقل  دیگددر  سوی  از  و  داده  قرار  وحیدت  را  خود  اسیاس  رکن   اسالم  دین   مثال،  عنوان  به
 ق،یدد آن، تحق  هیدد و اصددول اول. به ناچار بددرای پددذیرش دیددن  دیاصول دین را محکوم می نما

ت خود را به این بحث اختصدداص ز آیاری ا. لذا خداوند بسیاابدییتفکر و تدبر ضرورت م
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ز را کدده مددواد اولیدده مورد نیددا  ماتعلودیگر وایفه خود انسان اس، که م  ن یبنابرا.  اس،داده
بدده حقیقدد، خود    ةشیاند  یروی ن  یری کارگ  به  با  و  هاآن  ةتفکر اس،، فراهم کرده تا به وسیل

 .ابدیدس،  

ه تفکددر در مددورد آنهددا را ب  نسانا  م،یاساسی که قرآن کر  یهااز جمله محورها و حوزه
 :از  عبارتند  کند،تشویق می

 تفکر در جهان خلقت .۱-۴

 آل   ﴾الْأَلْبَ اِب  ل  أُْولىِ  الَیَ اٍت  النهَّارِ  َو  الَّیْلِ  اخْتِلَا ِ  َو  الْأَرْضِ  َو  سَّمَاَواِتال  خَلْقِ  ىِف  إِنَّ﴿
هددا  شددانهن  وز،ر  و  شددب  رف،  و  آمد  و  زمین   و  ها  آسمان  آفرینش   در  مسلماً  ؛(1۹0نعمران

 . روشنى( برا  خردمندان اس،

 تفکر در احکام و آیات الهی .۲-۴

 مِ ن  أَکْب  ُ  إِرْمُهُمَ ا  َو  لِلنَّ اسِ  مَنَافِعُ  َو  کَبِی ٌ  إِرْمٌ  فِیهِمَا  قُلْ  الْمَیْسِ ِ  َو  مْ ِالْخَ  عَنِ  یَسَلُونَكَ﴿
 ﴾لِكَ یُبَینُ اللَّهُ لَکُ مُ االْیَ اِت لَعَلَّکُ مْ تَتَفَکَّ  ُونَکَذَاوَ  ا َو یَسْلُونَكَ مَا ذَا یُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْنَّفْعِهِمَ
 بزرگددى زیددان و گناه آنها در: بگو کنند،مى سؤال تو از قمار و ا شر باره  در  ؛(21۹  نبقره 

لى( گناه آنها از نفعشان بیشتر اسدد،. و   بردارد  در  مردم  برا (  ماد   نظر  از   منافعى  و  اس،
یز انفدداق کننددد؟ بگددو: از مددا زاد نیازمنددد  خددود. اینچنددین خداونددد چه چ رسندپو از تو مى

 !شاید اندیشه کنیدسازد،  شن مىآیات را برا  شما رو

 تفکر در تحوالت تاریخی. ۳-۴

ث باعدد  کدده عددواملی و هاکه در سرنوش، مل، های گذشته و انگیزه  یااالع از تحوالت
عبددرت  یهیدد ما و دهدددمی پرورش را  نیانسا  عقل  اس،،پیشرف، یا عقب ماندگی آنان شده

 الْ أَرْضِ فىِ سِی ُواْ قُلْ﴿ :دینمایم نهی زم ن یبه تفکر در ا اری . لذا قرآن سفارش بسگرددیاو م

ردش کنیددد! سددپ  گدد  زمددین  رو : »بگو ؛(11 نانعام  ﴾کَیْفَ کاَنَ عَقِبَۀُ الْمُکَذِّبِینَ  اْانظُ ُو   رُمَّ
 ! .لهى چه شد؟یات اان آکنندگبنگرید سرانجام تکذیب
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 شددما  کدده  کسددی  »اگددر  :زندددشهید موهری در خصوص این نقش قرآن، مثالی زیبا مددی
 نامدده آن در و بنویسددد شددما بددرای اینامدده بعددد و کنددد تددألی  کتددابی  اید،  ندیده  را  او  خود

ناسید، کتا  مرا موالعدده کنیددد و مخصوصدداً بش  مرا کاماًل  خواهیدیم  اگر  که  کند  یادآوری
 واضددح  بخوانید؛  کاماًل  را  هانامه معین کند و بگوید آن فصل  رد  را  کتا   آن  از  یهایفصل
 بددا  اسددتاد،  و  معلددم  بدده  رجددوع  با  کامل  دق،  و  تحقیق  روی  از  را   کتا  فصول  ایدب  که  اس،
آن حددروف و الفبددا   بددا  کتددا   آن  کدده  الفبایی  و  حروف  گرفتن   یاد  با  لغ،،  کتا   به  رجوع

از  میدد ا دهیدد بخوانیم و مول  را که ند راا ، آن کتا  آن کت بان  ز  ادگرفتن ینوشته شده، با  
 تددوانکردن به پش، کتا  و جلد آن نمددی به صرف نگاه  . بدیهی اس، کهمی راه بشناس  ن یا

 .(31۴: 1358 ،یموهر   شناخ،   را  کتا  مول 

 ریگیهجیتن

 تفکر فرآیندی اس، که از دریاف، حواس آغاز شده، به ضبط و پددردازش تصدداویر.  1
. نمایدددجودی پرداخته، و با فهم مفاهیم، تصاویر و مفاهیم را با هددم مددرتبط مددیارف ودر  
 یابزار او برا  ن یترموجودات و مهم  ریابا س  یآدم  زیوجه تما  ن یتریصلو تعقل، ا  دنی شیاند

 .اس، یو معنو یماد  توسعهو رشد و   ع،ی تسلط بر اب 

 نش،یعالم آفددر اتیقایق و آمام حدر تبارها انسان را به تفکر و اندیشه   م،یقرآن کر.  2
خددود، متفکددران اری از آیات  می کند. خداوند در بسی   بی آفاقی و انفسی ترغ  اتیاعم از آ

هسددتند، بدده   قدد،ی خود بددا حق   دیعقا  قی توب   یو آنان را که در مقام فهم واقعیات و تالش برا
د ، مددور، سددخفرموده و آنان را که از تعقددل و حقیقدد، گریزاننددد  دتمجی بهترین صورت،  
 .اس،نکوهش قرارداده

از   شهیان و اهل اندخردمند  یبرا  یهای ممتازخداوند با برشمردن صفات و ویژگی  .3
 شهیخدا، تفکر و اند  ادیمداوم، در    مانند:  یصفات  کند،یم  ادی  یستگیو شا  یآنان به بزرگ

 .یریپذحکم، بودن و پند یو در پ یشیآزاد اند ،یعبرت آموز ،یدائم
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و   ن یتددراز مهددم  یخیو تحددوالت تددار  یالهدد   اتیدد خلق،، احکددام و آ  جهان  ر درتفک  .۴
 .تفکر و تذکر بشر اس، یقرآن برا  یدشنهای پ  یورهاحم و  هاحوزه  ن یتریساسا

 آخذم و عابنم

  .میق آن ک 
 .یآزاد امی . تهران: انتشارات پیاسالم یشناسروان(. 1378.  یمحمدتق   ،یجعفر

 .هران: انتشارات آگاه. تلرق صومنط(. 137۴محمد.    ،یخوانسار
شددارات و موسسدده انت ن:  . ترجمدده عبدداس زریددا . تهددراتاریخ فلسفه(.  1370ویل.    دوران،،

  .آموزش انقال  اسالمی
. دمشددق: دارالعلددم المف دات فی غ یب الق آن(. 1۴12اصفهانى، حسین بن محمد.    راغب

 .الدار الشامیه
 .ونگنشر آان: . تهرات یکل(. 1377.  ن یالدمصلح ،یسعد

 .نای س ی. همدان: انتشارات دانشگاه بوعلانواع تفک (. 13۹0احمد.    ،یسلحشور
 .. تهران: توسیعموم یروانشناس(. 1370اکبر.    ینژاد، عل  یعارش

تهددران:  ،یجمال مددراد دی . مترجم: سدر ق آن  خیتار  لهاسنت(.  1371محمد باقر.    صدر،
 .انتشارات روزبه

 ی. دفتددر انتشددارات اسددالمنالق آ   یتفس  یف  زانیالم(.  1۴17.  ن ی حسمحمد    دی س  ،یاباابائ
 .قم  یةعلم  ةحوز  ن ی جامعه مدرس

. تهددران: انتشددارات ناصددر مجمع البیان فى تفسی  الق آن(.  1372بن حسن.  فضل    ابرسى،
 .خسرو
 .تهران: کتابفروشى مرتضو . مجمع البح ین(. 1375فخر الدین.    اریحى،

 .هی . تهران: دار الکتب االسالمموس ق آنقا(. 1361اکبر.    یعل  ،یقرش
 . یاه شرنتشارات دانشگ. تهران: اینیعلم د(. 13۹۴.  یمهد  ،یگلشن 
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