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چکیده
پژوهش حاضر در مورد واژه تفکّر در قرآن کریم است .در آیات قرآن ،تفکر در موضوعات اعتقادی ،فقهی و اخالقی مطرح شده
است .ضرورت تفکر از آن جهت است که در جامعه کنونی بشر با آماج تبلیغات ضد دینی رو به روست و دشمنان اسالم سعی بر
این دارند که مسلمانان را از راه راست منحرف گردانند .اگر پذیرفتن اعتقادات دینی بر اساس تفکر عمیق نباشد با شبهاتی که
دشمن در اذهان میاندازد ،انسان از راه راست منحرف شده و در عقاید خود سست میشود .در نتیجه انسان باید با توجه به
جایگاه و ارزشی که اسالم برای تفکر قرار داده در آیات قرآن و متون دینی اندیشه کند تا بتواند راه صحیح و نا صحیح را
بشناسد و در جهت رسیدن به کمال خود گام بردارد.پژوهشگر در این پژوهش به محورهایی که در قرآن به تفکر در آن ها
سفارش شده پرداخته است و با روش توصیفی و تحلیل محتوا آیات را بررسی نموده است .با توجه به زمینه های تفکر در آیات
قرآن ،سرفصل های مهم این پژوهش عبارتند از :دعوت انسان به تفکر در مباحث اعتقادی ،دعوت به تفکر در مباحث فقهی و
دعوت به تفکر در مباحث اخالقی .از جمله نتایج پژوهش این استکه بیشترین آیات دعوت کنندهی به تفکر در مباحث
اعتقادی و پس از آن در مباحث اخالقی آمده است.اما در مباحث فقهی فقط یک آیه بود که به تفکر دعوت مینمود که شاید به
این معنا باشد که پذیرش و عمل به احکام دین باید تعبّدی باشد و نیازی به تفکّر در آنها نیست.
واژههای کلیدی :تفکر ،قرآن ،مباحث اعتقادی ،مباحث فقهی ،مباحث اخالقی
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مقدمه
اسالم تنها دینی است که برای نیروی عقل و تفکر اهمیت و ارزش قائل شده است .در قرآن محورهایی برای اندیشیدن
اشاره میکند و خداوند از انسان میخواهد در آن ها تفکر کند و انسان هایی را که تفکر نمی کنند ،مورد سرزنش قرار می
دهد .تفکر از ماده "فَکَرَ" گرفته شده و فکر به معنای اندیشیدن ،کوشش و جوالن نیروی تفکر به اقتضای عقل و خرد است .این
نیرو ویژه انسان است و در حیوان نیست .غیر از واژه تفکر کلماتی که انسان را به تأمل وا می دارد مثل تدبر ،تفقه و تعقل در
قرآن بسیار دیده می شود که ما را به این مهم توجه می دهد .در روایات متعددی اهمیت این موضوع بیان شده است از جمله
در آموزه های دینی ما وجود دارد که یک ساعت تفکر از هفتاد سال عبادت برتر است .متأسفانه در جامعه کنونی این مسئلهی
پر اهمیت کم رنگ شده و کمتر مردمی به پدیدههای اطراف خود مینگرند و در آن تأمل مینمایند؛ با اینکه خداوند در قرآن به
تفکر بسیار سفارش می کند اما باز هم انسان با سطحی نگری و به نوعی روزمرگی از کنار آنها می گذرد .پژوهشگر در این
مقام سعی دارد با جمع آوری آیات دعوت کننده به تفکر ،گونه هایی را که خداوند انسان را به تفکر در آنها سوق میدهد،
شناسایی نموده و علت دعوت خداوند به تفکر در آنها را دریابد .منابعی که درباره تفکر در اسالم و قرآن نوشته شده اند کم
نیستند اما جمع آوری کلیه آیات مربوط به تفکر و پرداختن به گونه شناسی آنها ،مسئله ای بود که در جستجوهایی که در
حد بضاعت پژوهشگر انجام شد ،یافت نشد .به همین دلیل ضروری است تا انسان مواضعی را که خداوند امر به تفکر نموده است
بشناسد و در زندگی به آنها اهمیت داده تا سعادت اخروی خود را تأمین نماید .روش پژوهشگر توصیفی و تحلیل محتواست .در
مورد ساختاری که پژوهش بر مبنای آن قرار گرفته است شایان ذکر است که پس از بررسی آیات مورد بحث ،با دقّت کردن در
حدیثی از نبی مکرم اسالم(ص) که میفرماید :إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ آ َیةٌ مُحْکَمَةٌ أَوْ فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ
فَضْل(کلینی :)32/1 :1369،همانا علم سه چیز است :آیه محکم ،فریضه عادله ،سنت پا برجا ،و غیر از اینها فضل است؛ که اشاره
دارد به اعتقادات ،احکام و اخالق ،بنابراین وقتی دین دارای این سه بخش است پس آیات دعوت کننده به تفکر نیز خارج از این
سه حوزه نیستند .پس مبنای اصلی پژوهش بر این سه مبحث قرار گرفت :آیات دعوت کننده به تفکر در مباحث اعتقادی ،آیات
دعوت کننده به تفکر در مباحث فقهی و آیات دعوت کننده به نفکر در مباحث اخالقی .اکنون به بررسی هریک از آنها
میپردازیم.
 .1مفهوم شناسی
انسان چراغ راهنمایی در درون خود دارد تا بتواند به وسیله ی آن غفلت و جهل را از خود دور سازد تا به مراحل واالی
انسانی دست پیدا کند .این منبع همان تفکری است که خداوند در جای جای قرآن با عناوین مختلف از
جمله((یتفکرون،یعقلون)) به آن توصیه می کند .خداوند متعال هدف از نزول قرآن این کتاب بزرگ آسمانی را احتمال تفکر
قرار داده است و این به خاطر شدت اعتنا و اهمیت به تفکر است(امام خمینی )204 :1387،انتهای بسیاری از آیات قرآن،
ت لِقَومٍ یَتَفَکَّرُون)(رعد )3 /گاهی می فرماید(لَ َعلَّهُم یَتَفَکَّرُون)( حشر)21 /
دعوت به تفکر است .گاهی می فرماید(اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَا ٍ
در آیات زیادی از قرآن ،دعوت به عقل و تعقل و مدح آنان که عقل خویش را به کار می گیرند و مذمت شدید از آنان که فکر
خود را به کار نمی اندازند وارد شده است .قرآن یکی از صفات دوزخیان را نداشتن تفکر و تعقل ذکر کرده است(مکارم:1374 ،
 ( :)153/18دوزخیان گفتند :اگر ما گوش شنوا و عقل بیداری داشتیم ،در میان دوزخیان نبودیم!)( ملک )10/در روایات اسالمی
به پیروی از قرآن ،مساله فکر و اندیشه در درجه اول اهمیت قرار گرفته و تعابیر بسیار گویا و جالبی در آن دیده می شود از
جمله :در حدیثی از امام رضا علیه السالم است که( لَیْسَ الْعِبَادَةُ کَثْرَةَ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ إِنَّمَا الْعِبَادَ ُة التَّفَکُّرُ فِی أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ
جَلَّ)(کلینی )55/2 :1369 ،عبادت به زیادی نماز و روزه نیس ت ،عبادت واقعی تفکر در کار خداوند متعال و اسرار جهان
آفرینش است .به گفته راغب اصفهانی «فکر» ،نیرویی است که «علم» را به سوی «معلوم» میبرد .و «تفکّر» کوشش و جوالن
نیروی فکر به اقتضاى عقل و خرد است .این نیرو ویژه ی انسان است و در حیوان نیست .تفکّر یا اندیشه تنها در چیزى است که
ممکن باشد صورتى از آن در خاطر و قلب انسان حاصل شود).راغب اصفهانی« )643 :1423 ،عقل» نیز به نیرویی می گویند که

149

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،35اردیبهشت 1400

آماده ی پذیرش علم است .همچنین به علمی که به وسیله آن به دست آید(راغب اصفهانی .)577 :1423 ،عالمه طباطبایی(ره)
میگوید :خدای متعا ل در قرآن ،عقل را به نیرویى تعریف کرده که انسان در دینش از آن بهرهمند شود ،و به وسیله آن راه را به
سوى حقایق معارف و اعمال صالح پیدا نموده و در پیش گیرد(طباطبایی .)250/2 :1374 ،تفکر قوه ای است که ناشی از قوه
عاقله در انسان است .انسان چون موجود عاقلی است،م وجود متفکری است ،قدرت دارد در مسائل فکر کند ،به واسطه تفکری
که در مسائل می کند حقایق را تا حدودی که برایش مقدور است ،کشف می کند و عقل نیز ظرف و جایگاهی برای افکار
است(مطهری )369/24 :1387 ،در قرآن آیات زیادی در خصوص تفکر و تعقل آمده است اما آنچه در این پژوهش مدّنظر
محقق است بررسی آیاتی است که دعوت به تفکر نموده اند.
 .2توصیه به تفکر در مباحث اعتقادی
.2-1

تفکر در خلقت به منظور اثبات وجود خدا و صفات او

در هرجایی از قرآن که آیات و نشانه های خداوند ذکر گردیده است یا سخن از احکام و معارف الهی شده برای درک و فهم
آنها یک نیروی درونی در انسان مورد خطاب قرار گرفته است که آن نیروی درونی فکر و عقل است .تأکید و تشویق قرآن به
تفکر و اندیشیدن به طور مطلق و مبهم صورت نگرفته بلکه محور ها و راه هایی را مشخص فرموده و مردم را به تعقل و تدبر در
آن ها دعوت کرده که بعضی از این آیات به اندیشه در آفرینش و اصل توحید سفارش نموده است .اگر انسان تفکر نکند ،هویت
واقعی خود را نخواهد شناخت و در نتیجه به کمال مطلوب انسانی نیز دست نخواهد یافت(مصباح یزدی )116 :1390 ،به دلیل
ن قِیَا ِم
همین تأثیر مهم و سرنوشت ساز تفکر در زندگی انسان است که در روایات اسالمی آمده است(:أَنَّ تَفَکُّرَ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِ ْ
لَیْلَة)تفکر در یک ساعت بهتر ازشب زنده داری است(مجلسی)54/2 :1403 ،
 .2-1-1تفکردرخلقت آسمان ها و زمین و هدفداری خلقت
ق السَّماواتِ َو
ن َیذْکُرُونَ اللَّهَ قِیاما َو ُقعُودا وَ عَلى جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْ ِ
خداوند درسوره آل عمران می فرماید(:الَّذِی َ
الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِال سُبْحانَکَ فَقِنا عَذابَ النَّار)(آل عمران .)191 /قران کریم صاحبان خرد و اندیشه را اینگونه
توصیف می کند که در نوآوری های آفرینش آسمان و زمین و تدابیر به عمل آمده در آن دو که عقول از درک برخی از شگفتی
ت هذا باطِال) آن ها در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند
های خلقت آن ها عاجز است ،می اندیشند که(رَبَّنا ما خَلَقْ َ
درحالی که می گویند :پروردگارا این همه مخلوقات را بیهوده و بدون حکمت نیافریده ای(طبرسی .)537/1 :1377 ،عالوه بر
این ،نظر کردن در آیات آسمان ها و زمین و اختالف شبانه روز ،در نظرکننده و اندیشنده ،ذکر دائمی خداوند را پدید می آورد.
در نتیجه صاحبا ن این اندیشه در هیچ حالی خداوند را فراموش نمی کنند و نیز باعث می شود که در خلقت آسمان ها و زمین
تفکر کنند و به این وسیله متوجه شوند که خدای متعال به زودی آنان را مبعوث خواهد کرد .به همین جهت از خداوند
درخواست رحمتش را نموده و از او می خواهند وعده ای را که داده در حق آنان تحقق بخشد(طباطبایی .)136/4 :1374 ،در
این آیه ،نخست اشاره به ذکر سپس اشاره به فکر شده است یعنی تنها یاد آوری خدا کافی نیست .آنگاه این یادآوری ثمرات
ارزنده دارد که آمیخته با تفکر باشد چه بسیار دانشمندانی که در مطالعات فلکی خود و تفکرات مربوط به خلقت کرات آسمانی
این نظام شگفت انگیز را می بینند اما چون به یاد خدا نیستند و از زاویه ی شناسایی مبدأ هستی به آن نگاه نمی کنند از آن
نتیجه الزم تربیتی و انسانی را نمی گیرند(مکارم .)215/3 :1374 ،امیر المؤمنین علی علیه السالم می فرماید(:التَّفَکُّرُ فِی
مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ ا ْلأَرْضِ عِبَادَ ُة ا ْلمُخْلَصِین) تفکر در آسمانها و زمین عبادت مخلصین است(جمال خوانساری)57/2 :1366 ،
همچنین در این زمینه کالم بسیار زیبایی دارد ایشان فرموده است :تعجب می کنم از کسی که خلق خدا را می بیند ولی در
وجود خالق آنها شک می کند(نهج البالغه ،حکمت  .)126بنابر این انسان بایستی با دیدن این همه عظمت و نظمی که در
آفرینش آسمان ها و زمین هست به وجود خدای یگانه ی خالق آنها پی ببرد یعنی اگر به آسمان نگاه کرد پدید آورنده ی آن را
هم به یاد بیاورد که چگونه آن را بدون ستون آفریده و پرورش آن را بر عهده دارد.
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 .2-1-2تفکر درخلقت زنبور عسل و فواید آن
خداوند در سوره مبارکه نحل میفرماید :ثُمَّ ُکلِی مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُکِی سُبُلَ رَبِّکِ ذُلُال یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ
ک لَآیَة لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُون(نحل ) 69 /در ابتدای این آیه در رابطه با زنبور عسل و نحوه بدست آوردن
أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِی ذلِ َ
عسل بحث می کند و آیه با جمله(إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَة لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُون) ختم شده و در آیات قبل این تعبیر به صورت های مختلف
تکرار شده است .آیه ای که مربوط به زنده کردن زمین بعد از موتش بود با جمله ی(لقوم یسمعون)(نحل )65 /ختم گردیده و
آیه ی مربوط به ثمرات نخیل و اعناب با جمله(لقوم یعقلون)(نحل )67 /و آیه مربوط به امر نحل با جمله ی(لقوم
یتفکرون)(نحل ) 69 /و شاید علتش این باشد که توجه به مسئله ی مرگ و زندگی طبعا برای انسان عبرت آور می باشد و لذا
تعبیر به سمع با این مقام مناسب تر است و توجه انسان به میوه های درختان از جهت اینکه مفید و مورد استفاده است،یک
نظر برهانی و استداللی است که بیانگر پیوستگی تدبیر و ارتباط نظام های جزئی به یکدیگر می باشد و این نظر با تعقل مناسب
تر است و آنجا که سخن از زنبور عسل و زندگی آن که سراسر عجایب و دقایق است به میان آمد و آن اسرار و دقایق برای
انسان ها کشف نمی شود مگر با تفکر ،پس زندگی زنبور عسل نشانه ای است برای مردمی که تفکر می کنند(طباطبایی،
 ) 425/12 :1374خلقت زنبور عسل شگفتی های بسیاری دارد که انسان می تواند با تفکر در آن ها به قدرت خداوند پی ببرد.
انسان باید تفکر کند چگونه خداوند حکیم از آب دهان آن موم و عسل را که مرهم و شفاست آفرید .جمله عجیبی که
از(مترلینگ) دانشمند زیست شناس نقل شده است ،اهمیت تعبیر قرآن را آشکار می سازد آنجا که می گوید(:همین امروز اگر
زنبور عسل اعم از اهلی و وحشی) از بین برود یکصد هزار نوع از گیاه ها و گل ها و میوه های ما از بین خواهد رفت و از کجا که
اصوال تمدن ما از بین نرود ؟ زیرا نقش زنبوران عسل در جا به جا کردن گرده های نر گل ها و بارور ساختن گیاهان ماده به
دنبال آن پرورش یافتن میوه ها آنقدر عظیم است که بعضی از دانشمندان حتی آنرا از عسل سازی زنبوران هم مهم تر می
دانند(مکارم)296/11 :1374 ،
 .2-1-3تفکر در مسخّر نمودن همه چیز برای انسان
خداوند در آیه 13سوره جاثیه انسان را دعوت به تفکر در مسئله ای دیگر می نماید(:وَ سَخَّرَ لَکُ ْم ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی
الْأَرْضِ جَمِیعا مِنْهُ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُون) .معنای تسخیر آنچه در آسمان ها و زمین است برای انسان ،این است که
اجزاء عالم همه بر طبق یک نظام جریان دارد و نظامی واحد بر همه آنها حاکم است .بعضی را به بعضی دیگر مرتبط و همه را با
انسان مربوط و متصل می سازد و در نتیجه انسان در زندگی خود از تمام موجودات نفع می برد و روز به روز دامنه ی انتفاع و
بهره گیری جامعه بشری از موجودات زمینی و آسمانی گسترش می یابد و آنها را از جهات گوناگون واسطه رسیدن به اغراض
خود یعنی مزایای حیاتی خود قرار می دهد ،پس به همین جهت تمامی این موجودات مسخر انسانند(طباطبایی:1374 ،
 .)246/18در آیه قبل از نعمت دریا و مسخر ساختن کشتی ها که تماس نزدیکی با زندگی روزمره ی انسان ها دارد سخن می
گوید و پس از آن به مسأله تسخیر سایر موجودات به طور کلی می پردازد و می گوید :آنچه در آسمان ها و زمین است همه را
از ناحیه خودش مسخر شما ساخت .با توجه به اینکه همه ی مواهب از ناحیه ی اوست و خالق همه ،ذات پاک اوست گویی
خداوند خواسته انسان غافل را متوجه نماید که به سراغ غیر او نرود لذا در پایان آیه می افزاید :در این مسئله نشانه های مهمی
است برای کسانی که تفکر و اندیشه می کنند .هدف در همه این ها یک چیز بیشتر نیست و آن بیداری انسان های غافل و به
حرکت درآوردن آن ها در سیر الی اهلل است(مکارم .)244/21 :1374 ،در نتیجه انسان باید با توجه به اینکه خداوند او را اشرف
مخلوقات قرار داده و همه موجودات را مسخر او قرار داده و به تعظیم او واداشته است تا نشان دهد انسان بهترین مخلوق اوست
به تفکر بپردازد که این همه نعمتی که خداوند در اخ تیار او قرار داده برای این است که بتواند به راحتی به وظیفه بندگیش
برسد و تکالیفش را به بهترین وجه در برابر معبودش انجام دهد.پس انسان باید بهترین شکر گزار برای معبودش باشد.
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 .2-1-4تفکر در گستراندن زمین و پدیده های آن
خداوند در آیه سوم سوره مبارکه رعد انسان را به دسته ای دیگر از نعمت ها و نمایش قدرت خود در زمین متوجه می کند
و می فرماید(:وَ هُوَ الَّذِی مَ َّد الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِیها رَواسِیَ وَ َأنْهارا وَ مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِیها زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهارَ إِنَّ
فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْ ٍم یَتَفَکَّرُون ) در این آیه تدابیر خود را برای زندگی جانداران روی زمین به تصویر کشیده است .این آیه به
گونه ای است که هر جمله ،فرع جمله قبلی خودش است .عالمه طباطبایی در این باره می نویسد :غرض از آن بیان تدبیر خدا
برای امور سکنه زمین از انسان ها و حیوانات است که چه تدابیری در حرکت آن ها برای طلب رزق و سکونتشان جهت آسایش
بکار برده و به همین منظور زمین را گسترده کرد که اگر گسترده نمی کرد انسان و حیوان نمی توانست در آن زندگی کند و
اگر هم یکسر گسترده می شد و در آن پستی و بلندی وجود نمی داشت باز هم برای زندگی مناسب نبود چون آب هایی که در
آن ذخیره شده بر سطح آن جریان نمی یافت و زراعت و بستانی به وجود نمی آمد(طباطبایی .)396/11 :1374 ،تفکر در
نظامی که بر این عالم جریان دارد حکم می کند به اینکه بعضی از اجزاء عالم ،به هم مرتبط هستند و هر جزئی از اجزاء عالم
هدف خاص خود را دارد و خود کاشف از این است که این نظام بستگی به تدبیر و عقالنیتی واحد دارد که در نهایت اتقان است.
این همان برهان نظمی است که در استدالل های عقالنی برای عامه مردم ،به آن استناد میشود که اگر همین یک برهان مورد
توجه قرار گیرد سعادت دنیوی و اخروی جهان فراهم خواهد شد.
 .2-1-5تفکر در نعمت های زراعی
خداوند پس از متوجه نمودن انسان به تسخیر همه چیز برای او ،نعمت های گوناگون خود را متذکر می شود و او را دعوت
ل الثَّمَراتِ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَة لِقَوْمٍ
ن کُ ِّ
ب َو مِ ْ
به تفکر در آن ها می نماید(یُنْبِتُ لَکُ ْم بِ ِه الزَّرْعَ وَ الزَّیْتُونَ َو النَّخِیلَ وَ ا ْلأَعْنا َ
یَتَفَکَّرُون)(نحل )11/امّا چرا از میان انواع میوه ها ،قرآن روی زیتون و خرما و انگور تأکید کرده است؟ غذاشناسان و دانشمندان
بزرگی که سالیان دراز ،عمر خود را در راه مطالعه خواص گوناگون میوه ها صرف کردهاند می گویند :روغن زیتون برای تولید
سوخت بدن ارزش فراوان دارد ،کالری حرارتی آن بسیار باال و از این جهت یک نیرو بخش است .روغن زیتون دوست صمیمی
کبد آدمی است و برای رفع عوارض کلیه ها و سنگ های صفراوی و قولنج های کلیوی و کبدی و رفع یبوست بسیار موثر است.
به همین دلیل در روایات اسالمی نیز در آن مدح و تمجید فراوان شده ؛ در حدیثی از امام رضا علیه السالم درباره زیتون آمده
است(:غذای خوبی است ،دهان را خوش بو و بلغم را برطرف می سازد ،صورت را صفا و طراوت می بخشد ،اعصاب را تقویت
نموده و بیماری و درد را از میان می برد و آتش خشم و غضب را فرو می نشاند(مکارم )173/11 :1374 ،از آن مهم تر اینکه در
خود قرآن از درخت زیتون به عنوان شجره مبارکه درخت پر برکت(نور )35/یاد شده است ..با پیشرفت دانش پزشکی و
غذاشناسی اهمیت دارویی خرما نیز به اثبات رسیده است ،در خرما کلسیم وجود دارد که عامل اصلی استحکام استخوان ها
است و نیز فسفر وجود دارد که از عناصر تشکیل دهنده مغز و مانع ضعف اعصاب و خستگی است و قوه بینایی را می افزاید و
نیز دارای پتاسیم است که فقدان آن را در بدن علت حقیقی زخم معده می دانند و وجود آن برای ماهیچه ها و بافت های بدن
بسیار پر ارزش است.اما در مورد انگور همین بس که به گفته دانشمندان غذاشناس به قدری عوامل موثر دارد که می توان گفت
یک داروخانه طبیعی است .عالوه بر این ،انگور از نظر خواص ،بسیار نزدیک به شیر مادر است ،یعنی یک غذای کامل محسوب
می شود .انگور دو برابر گوشت در بدن حرارت ایجاد می کند و اضافه بر این ضد سم است .برای تصفیه خون ،دفع رماتیسم،
نقرس و زیادی اوره خون ،اثر درمانی مسلمی دارد .انگور معده و روده را پاک سازی می کند ،نشاط آفرین و برطرف کننده اندوه
است ،اعصاب را تقویت کرده و ویتامین های مختلف موجود در آن به انسان نیرو و توان می بخشد(مکارم.)175/11 :1374 ،
عالمه طباطبایی سرّ متوجه ساختن انسان به انواع نعمت ها را توجه دادن به وحدانیت خدای تعالی در ربوبیت آفرینش عنوان
نموده و می فرماید :اگر از میان همه میوه ها تنها به این چند میوه تصریح نموده و بقیه را به آنها عطف کرده شاید از این جهت
بوده است که غالبا به عنوان غذا مصرف می شوند و در این تدبیر عمومی و وسیع که شامل انسان و حیوان در ارتزاق از آن میوه
و نباتات است حجتی بر وحدانیت خدای تعالی در ربوبیت است(طباطبایی)316/12 :1374 ،
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 .2-1-6تفکر در خلقت ازواج و قرار دادن مودّت و رحمت بین آن ها
از دیگر نشانه ها و آیات خداوند که انسان دعوت به تفکر شده است خلقت همسرانی با محبت برای انسان است که می
فرماید(:وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجا لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّة وَ رَحْمَة إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ
یَتَفَکَّرُون)(روم .)21/هر یک از زن و مرد فی نفسه ناقص و محتاج به طرف دیگر است و از مجموع آن دو واحدی تام و تمام
درست می شود و به خاطر همین نقص و احتیاج است که هر یک به سوی دیگری حرکت می کند و چون بدان رسید آرام می
شود(مکارم )249/16 :1374 ،قانون خلقت ،زن و مرد را طالب و عالقه مند به یکدیگر قرار داده است اما نه از نوع عالقه ای که
به اشیاء دارند .عالقه ای که انسان به اشیاء دارد از خود خواهی او ناشی می شود ،یعنی انسان اشیاء را برای خود می خواهد ،به
چشم ابزار به آن ها نگاه می کند .او می خواهد آن ها را فدای خود و آسایش خود کند .اما عالقه زوجیت به این شکل است که
هر یک از آن ها سعادت و آسایش دیگری را می خواهد و از گذشت و فداکاری درباره ی دیگری لذت می برد(مطهری:1382 ،
 )182همچنین نسل آدمی بقا می یابد و به کمال می رسد .پس همانطور که مشاهده میشود در اینجا هم نظم حاکم بر
جهان است که انسان را به تفکر وا میدارد و قدرت پروردگار را به نمایش میگذارد.
.2-2

تفکر در حقانیت رسالت پیامبران

انبیاء الهی در راه انجام مأموریت توحیدی خویش همواره با تکذیب و انکار مخالفان و دشمنان متعصب و لجوج رو به رو
بوده اند که گاه به آن ها نسبت های ناروا نظیر کاهن و مجنون می دانند و گاه به تمسخر و استهزاء برخاسته و زبان به طعنه و
کنایه و مالمت می گشودند و زمانی نیز معجزات پیامبران را سحر و جادوگری می خواندند و در این راستا پیامبر گرامی اسالم
هم از این قائده مستثنی نبوده و از آغاز رسالت خویش با مخالفت جاهالن و دشمنان مواجه بوده اند .در آیه  50سوره مبارکه
ن
ل لَکُ ْم إِنِّی مَلَکٌ ِإ ْ
ل ال َأقُولُ لَکُ ْم عِنْدِی خَزائِنُ اللَّهِ َو ال َأعْلَ ُم الْغَیْبَ وَ ال أَقُو ُ
انعام به حقانیت رسالت پیامبر اشاره شده است(:قُ ْ
ل یَسْتَوِی الْأَعْمى َو الْبَصِیرُ أَ فَال تَتَفَکَّرُون) پیامبر فرمودند :من هرگز ادعا نمىکنم فرشتهام بلکه من
ل هَ ْ
ی قُ ْ
أَتَّبِعُ إِالَّ ما یُوحى إِلَ َّ
تنها از دستورات و تعلیماتى پیروى مىکنم که از طریق وحى از ناحیه پروردگار به من مىرسد"(إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما یُوحى إِلَیَّ)از این
جمله به خوبى استفاده مىشود که پیامبر(ص)هر چه داشت و هر چه کرد از وحى آسمانى سر چشمه گرفته بود و آن گونه که
بعضى پنداشتهاند ،به اجتهاد خود عمل نمىکرد و نه به قیاس و نه به غیر آن ،بلکه برنامه او در امور دینى تنها پیروى از وحى
بود .و در پایان آیه به پیامبر(ص) دستور داده مىشود که"بگو آیا افراد نابینا و بینا همانندند؟" و آن ها که چشم خود و اندیشه
و عقلشان بسته است با کسانى که حقایق را به خوبى مىبینند و درک مىکنند برابرند؟ آیا فکر نمىکنید؟ این سخن به معنى
این نیست که من با شما بت پرستان لجوج همانندم بلکه من انسانى هستم بینا ،در حالى که شما همچون نابینایان هستید و
این دو مساوى نیستند! این آیه اشاره بر این دارد که دالئل توحید و همچنین حقانیت پیامبر آشکار است ولى چشم بینا می
خواهد که آن ها را ببیند و اگر شما قبول ندارید ،نه به خاطر آن است که موضوع مبهم یا پیچیده است بلکه به جهت آنست که
بینا نیستید(مکارم .)247/4 :1374 ،مسلما از اموری که باید در آن اندیشید همین مسأله نبوت و صفات برجسته پیامبر و عقل
ن جِنَّةٍ إِنْ هُ َو إِ َّال َنذِیرٌ مُبِین)(اعراف.)184 /
و درایت او است و این جاست که خداوند می فرماید ) َأ َو لَ ْم یَتَفَکَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِ ْ
منکران برای اینکه معاد و عذا ب الهی را انکار می کنند به هر بهانه ای ،چشم خود را بر حقانیت رسوالن می بندند و با نسبت
دادن کاهن و مجنون به پیامبر از زیر بار مسؤولیت شانه خالی می کنند؛که خداوند متعال در این آیه و آیات دیگر تأکید می
کند که پیامبر مجنون نیست(:سبأ )46 /که مراد از صاحب شما خود رسول خدا(صلی اهلل علیه و آله) است و اگر پیامبر را به
این تعبیر نام می برد برای این است که به یاد ایشان بیاورد که این مرد همان کسی است که چهل سال با او همنشین بودند،
در این مدت که فاصله بین والدت و بعثت اوست هیچ گونه اختالفی در فکر او حتی هیچ سابقه ای از خفت رأی و یا هر چیزی
که توهّم جنون بیاورد از او ندیدند پس چگونه او را دیوانه می خواندند .در آیه  46سوره سبأ خداوند می فرماید :به ایشان بگو:
من شما را به موعظه ای وصیت می کنم و آن این است که بی سرو صدا و جدا جدا برای خاطر خدا ،قیام کنید و در گوشه ای
به فکر فرو روید .چون در تنهایی فکر بهتر کار می کند؛ در چنین حالی درباره من که در طول عمرم در بین شما زندگی کردم
نیک بیاندیشید(طباطبایی)585/16 :1374 ،
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.2-3

تفکر در عظمت قرآن و حقانیت آن

در میان تمامی معجزاتی که در طول تاریخ نبوت از جانب پیامبران خداوند ظهور و بروز یافته اند ،تنها معجزه ای که باقی
ن َنزَّلْنَا الذِّکْ َر َو إِنَّا لَهُ لَحافِظُون)(حجر )9/برای همیشه باقی خواهد ماند ،قرآن کریم است .کتابی
مانده و بنا به وعده الهی(إِنَّا نَحْ ُ
که در بردارنده تمامی حوائج مادی و معنوی ،فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی بشر بوده و براستی می تواند سعادت انسان را
به اعال درجه تأمین نماید و از این رو خداوند در بسیاری از آیات این کتاب بی بدیل برای آنکه مخاطبان آن را متوجه عظمت و
حقانیت آن نماید و ب دنبال آن شوق فراگیری و عمل به تعالیمش را در درون جان انسان ها برانگیزد ،با شیوه های متعددی در
صدد اثبات و بیان این موضوع برآمده و مخاطبان قرآن را به اندیشه در عظمت آن فرا می خواند از جمله در آیه  21سوره حشر
می فرماید(:لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ َعلَى جَبَلٍ لَّرَأَیْتَهُ خَاشِعا مُّتَصَدِّعا ِّمنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَتِلْکَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَ َعلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ).
خداوند برای رشد معنوی انسان او را دعوت به تفکر در این معجزه آسمانی و کالم وحی می نماید که در این راستا ابتدا باید بر
انسان مشخص شود که قرآن کالم خداست ؛ آنگاه تفکر و تدبر در آن برایش آسانتر و لذتبخشتر خواهد شد .آیه  44سوره
نحل به تفکر در قرآن و آورنده آن دعوت می کند(بِالْبَیِّناتِ وَ الزُّ ُبرِ وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُ ْم
یَتَفَکَّرُونَ) .آیات شریفه ای که از سویِ خدا بودن قرآن را بیان نموده اند می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد :آیاتی که حاوی
ل
ن اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ َو الْجِنُّ عَلى أَنْ یَأْتُوا بِمِثْ ِ
نوعی استدالل عقلی بر انتساب قرآن به خداوند هستند(آیات تحدی) .مانند( قُلْ لَئِ ِ
هذَا الْقُرْآنِ ال یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ کانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرا )(اسراء )88/و آیاتی که مشتمل بر خبر دادن پیامبران گذشته و کتاب
های آسمانی پیشین از آمدن پیامبر اسالم و نزول قرآن بر او می باشد که این آیات جنبه تاریخی و نقلی دارند .طبیعی است که
دلیل عقلی ،صرفا برای کسانی مفید است که پیامبران و کتاب های آسمانی گذشته را پذیرفته و آن ها را حق می
دانند(مصباح)109/1 :1385 ،
.2-4

تفکر در پدیده های طبیعی به منظور اثبات معاد

یکی دیگر از اصول عقاید ما مسلمانان مسئله مع اد است که خداوند در جای جای قرآن انسان را دعوت به تفکر در آن می
کند .از منظر قرآن کریم مسئله معاد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .شواهد و قراین متعددی در قرآن این مطلب را
تأکید می کند اما متأسفانه همچنانکه اکثریت مخاطبان انبیاء(علیهم السالم) در برابر دعوت ایشان به توحید و یکتاپرستی ،راه
انکار و سر پیچی را پیمودند در برابر پذیرش اصل معاد نیز به انکار برخاسته و حتی مقاومت بیشتری به خرج دادند و در این
راستا پیامبر گرامی اسالم( صلی اهلل علیه و آله) نیز در امر رسالت خویش با عدم پذیرش از جانب قوم خود مواجه بودند به
همین دلیل خداوند متعال در قرآن به منظور اثبات معاد ،انسان ها را به اندیشه در برخی از پدیده های طبیعی فرا می خواند
که به خوبی اثبات کننده معاد و رستاخیز می باشند .گرچه از آن نظر که ایمان و اعتقاد ما به قیامت از ایمان به قرآن و گفتار
پیامبران سرچشمه می گیرد ،لزومی ندارد که درباره قیامت به ذکر برهان و استدالل پرداخته شود امّا خود قرآن کریم برای
نزدیک کردن مطلب به ذهن انسان ،استدالل هایی ذکر نموده است .استدالل های قرآن جواب هایی به منکران قیامت است.
این جواب ها برخی در مقام بیان این است که مانعی در راه قیامت نیست و در حقیقت پاسخی است به کسانی که قیامت را امر
ناشدنی فرض میکردند مانند :سوره یس،آیات77و(78و براى ما مَثَلى آورد و آفرینش خود را فراموش کرد گفت« :چه کسى
این استخوانها را که چنین پوسیده است زندگى مىبخشد؟)(بگو :همان کسى که نخستینبار آن را پدید آورد و اوست که به هر
[گونه] آفرینشى داناست .برخی از آیات دیگر یک درجه جلوتر رفته و می گوید در همین جهان چیز هایی شبیه به قیامت
ی
وجود داشته و دارد و با دیدن آن چیز ها جای انکار و استبعاد نیست مانند سوره بقره،آیه(،259أَوْ کَالَّذِی مَرَّ عَلى قَرْیَةٍ َو هِ َ
خاوِیَةٌ عَلى عُرُوشِها قالَ أَنَّى یُحْیِی هذِهِ اللَّهُ بَ ْعدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اللَّهُ مِا َئةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَه )...برخی آیات از این مهم یک درجه جلوتر
رفته و وجود قیامت را یک امر ضروری و الزم و نتیجه قطعی خلقت حکیمانه جهان دانسته است مانند سوره جاثیه،آیه(:22و
خدا آسمانها و زمین را به حقّ آفریده است ،و تا هر کسى به [موجب] آنچه به دست آورده پاداش یابد ،و آنان مورد ستم قرار
نخواهند گرفت().مطهری)538-532/2 :1387 ،
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از جمله آیاتی که به معاد و آثار آن اشاره و انسان را به تفکر دعوت می نماید ،آیه  42سوره زمر در مورد تشبیه مرگ به خواب
ت فِی مَنامِها فَیُمْسِکُ الَّتِی
آدمی است که در طول شبانه روز بارها اتّفاق می افتد(:اللَّهُ یَتَوَفَّى ا ْلأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِها وَ الَّتِی َلمْ تَمُ ْ
قَضى عَلَیْهَا الْمَوْتَ وَ یُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُون) .خدای سبحان آیه را با جمله(إِنَّ فِی
ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُون) تمام می کند و می فهماند که مردم متفکر از همین خوابیدن و مردن متوجه می شوند که مدبر امر
آنان خداست و روزی ،همه آنان به سوی خدا بر می گردند و خداوند به حساب اعمالشان رسیدگی می کند(طباطبایی:1374 ،
 .)408/17آیه ی دیگر در مورد عبث نبودن خلقت این دنیا و اشاره به وجود معاد و قیامت است که در آیه  8سوره روم انسانها
را تشویق به تفکر در خلقت وجودی خود انسان و هر آنچه در آسمانها و زمین است نموده و هدفدار بودن خلقت را مورد توجه
قرار داده است(:أَ وَ لَمْ یَتَفَکَّرُوا فِی أَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِالَّ بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ إِنَّ کَثِیرا مِنَ
النَّاسِ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ لَکافِرُونَ).
باید توجه داشت که شرط تأثیر گذاری اعتقاد به معاد در زندگی فردی و اجتماعی انسان اثبات وجود ارتباطی عمیق بین
زندگی دنیوی و اخروی انسان است ،زیرا اگر فرض شود که انسان از دو دوره حیات برخوردار است که هیچ ربطی با هم ندارد،
اعتقاد به زندگی دوم نمی تواند نقش در جهت دادن به زندگی اول داشته باشد .بنابراین تأثیر اعتقاد به معاد در صورتی است
که رابطه علیت بین فعالیت های این جهان و سعادت و شقاوت آخرت پذیرفته شود و دست کم نعمت ها و عذاب های اخروی،
به عنوان پاداش و کیفر برای رفتارهای شایسته و ناشایسته این جهان شناخته گردد ولی اگر تصور شود که سعادت اخروی را
می توان در آخرت کسب کرد ،اعتقاد به زندگی اخروی نقش تعیین کننده خود را در اصالح اخالق و رفتار انسان در هر دو
عرصه فردی و اجتماعی از دست می دهد(اسعدی)26 :1390 ،

 .3توصیه به تفکر در مباحث فقهی
انسان برای شناخت صالح و فساد زندگی خویش عالوه بر عقل ،نیازمند آموزه های وحیانی است .خداوند برای انتظام این
جهان قوانین و احکامی وضع نموده است که رعایت آنها سبب رسیدن انسان به سعادت دنیوی و اخروی خواهد شد .تنها آیه
ک
ای که مربوط به احکام فقهی است و خداوند در پایان آیه ما را به تفکر سفارش می کند آیه  219سوره بقره است (:یَسْأَلُونَ َ
عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ کَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَکْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَیَسْأَلُونَکَ مَاذَا یُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ کَذَلِکَ یُبیِّنُ اللّهُ
لَکُمُ اآلیَاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ )(:در باره شراب و قمار ،از تو مىپرسند ،بگو« :در آن دو ،گناهى بزرگ ،و سودهایى براى مردم است،
و [لى] گناهشان از سودشان بزرگتر است ».و از تو مىپرسند« :چه چیزى انفاق کنند؟» بگو« :ما زاد [بر نیازمندى خود] را».
این گونه ،خداوند آیات [خود را] براى شما روشن مىگرداند ،باشد که در [کار] دنیا و آخرت بیندیشید .).در این آیه از خمر و
میسر به عنوان دو مورد از محرمات یاد شده است .کلمه خمر در لغت به معنای هر مایع مست کننده است مایعی که به این
منظور درست می شود و در اصل معنایش ستر( پوشیدن ) است و مسکر را به این جهت خمر و پوشاننده خواندند که عقل را
می پوشاند و نمی گذارد میان خوب و بد و خیر و شر را تمیز دهد(طباطبایی .)288/2 :1374 ،برخی از احکام اسالمی با اینکه
تعبدی اند ،نوعی استدالل عقالنی در آن نهفته است،چرا که وقتی اصول دین و مهم ترین فروع اصلی یک مذهب با دالیل
عقالنی و حکمت برهانی روشن گردید ،خردمندان به حکم قیاس فروعات جزئی بر فروع و اصول کلی دین ،احکام تعبدی را می
پذیرند .به همین دلیل پذیرش چنین مسائلی را میتوان تعبدی و تعقلی نام نهاد.
خداوند حرمت شراب را تدریجا و با نزول  5آیه در موقعیت های مختلف اعالم نمود و در انتهای آیه ای که به طور علنی
گناه بودن استفاده از آن را ذکر نموده است ،انسانها را به تفکر در علت حرمت ،توصیه نموده است .پرواضح است که استفاده از
نوشیدنی هایی که از میوه های حالل بدست آمده است و مصرف آن سبب شادی و نشاط مضاعف بشود؛ پذیرفتن حکم حرمت
آن جز با تفکر و تعقل در مضرّات آن برای خردمندان میسّر نخواهد بود .هرچند که پذیرفتن تعبدی حکم الهی ناشی از ایمان و
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اعتقاد راسخ به فرامین حق تعالی است .اما با این وجود ،بازهم خدای متعال در این مورد پای فکر و اندیشه را به میان آورده تا
حجت را بر خلق تمام کند .از جمله مضرات طبیعی و آثار سوء جسمانی نوشیدن شراب ،بوجودآمدن اختالالتی در معده و روده
و کبد و شش و سلسله اعصاب و شرایین و قلب و حواس ظاهری است(دهقان .)163 :1380 ،از جمله مضرات اخالقی مصرف
شراب این است که با خوردن الکل ،قسمت ادراک مغز از میان می رود یعنی تمام قیود ،منع از کار های نا شایسته ،پرهیز از
مخاطره و خالصه عقل سلیم با تمام ارزشهای معنوی که شخص طی سالها آموزش و پرورش بدست آورده موقتا تا زمانی که
الکل در خون وجود دارد نابود می شود .شخص خود را در دنیایی مشاهده می کند که اجرای هیچ کاری زشت و نا پسند
نیست(حیدری نراقی .)346 :1385 ،قمار نیز یکی از انواع بازی های مخرب و خانمان سوز است که متاسفانه با عنوان فریبنده
ورزش فکری بر مفاسد آن سر پوش گذاشته می شود .از نظر اسالم ،این بازی ناسالم جز گناهان کبیره است و براساس ادله
چهارگانه(کتاب ،سنت ،عقل ،اجماع)حرام شمرده شده است(شریعتی سبزواری .)13/29 :1383 ،جنبه ی اقتصادی و منافع
مالی نوشیدنی های الکلی و قمار در چهارده قرن پیش مورد توجه رسول اکرم(صلی اهلل علیه و آله) بوده و در قرآن شریف از آن
گفتگو شده است .ولی به این جهت که زیان و ضرر این دو عامل فساد از سودشان بیشتر بوده ،آیین اسالم شراب و قمار را بر
مسلمین تحریم کرده تا در مقابل دست یافتن به منابع اقتصادی دچار ضررهای بزرگتر مادی و معنوی نشوند .همچنین هیچ
انسان عاقلی برای آن سود کم به این همه زیان تن در نمی دهد .گناهی که در آن هاست زیادتر از منافع آنها بوده ؛ زیرا
استفاده های آنها محدود ولی گناه آنها موجب غضب پروردگار عالم می گردد(حیدری نراقی)336 :1385 ،

 .4توصیه به تفکر در مباحث اخالقی
.4-1

تفکر در بی ثباتی دنیا

در تمام شرایع انبیاء الهی ،امتها را از گرایش و اقبال به دنیا و لذت های فانی و پشت کردن به آخرت و جهان ابدی برحذر
داشته اند .در دین مبین اسالم نیز بر بی اعتباری دنیا و فنا پذیری و بی ارزشی آن تأکید فراوانی شده است و در بسیاری از
آیات و احادیث این مطلب بیان شده است .از جمله در آیه  24سوره یونس که در آن دعوت به تفکر شده است(:إِنَّما مَثَلُ الْحَیا ِة
ن
ل النَّاسُ وَ الْ َأنْعا ُم حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَ ْرضُ زُخْرُفَها َو ازَّیَّنَتْ وَ ظَ َّ
ت الْأَرْضِ مِمَّا یَأْکُ ُ
الدُّنْیا کَماءٍ َأنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَا ْختَلَطَ بِهِ نَبا ُ
ل الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ) :در این
س کَذلِکَ نُفَصِّ ُ
ن لَ ْم تَغْنَ بِا ْلأَمْ ِ
أَهْلُها أَنَّ ُهمْ قادِرُونَ عَلَیْها أَتاها أَمْرُنا لَیْال أَ ْو نَهارا فَجَعَلْناها حَصِیدا کَأَ ْ
آیه واقعیت بی ثباتی دنیا را ضمن مثال جالبی تشریح کرده تا پرده های غرور و غفلت را از مقابل دیده های غافالن و
طغیانگران کنار بزند و می فرماید(:زندگانی دنیا مثل آبی است که از آسمان نازل کرده ایم .این دانه های حیاتبخش باران بر
سرزمین های آماده می ریزند و به وسیله آن گیاهان گوناگون می رویند .این گیاهان سطح زمین را می پوشانند و زینت می
دهند تا اینکه صحنه ی پرجوشی را از حیاط و زندگی به تمام معنی کلمه مجسم می کنند که دل ها را پر از امید و چشم ها را
پر از شادی می کند .اما ناگهان فرمان او می رسد(سرمای سخت یا تگرگ شدید یا طوفان) و آن ها را چنان دور می کنیم که
گویا هرگز نبوده اند .ترسیم روشن از زندگی زود گذر و فریبنده و پر زرق و برق دنیای مادی نیز چنین است که نه مقام و
ثروتش با دوام است و نه جای امنیت و سالمت است(مکارم )268/8 :1374 ،در ادامه آیه خداوند می فرماید(کَذلِکَ نُفَصِّلُ
اآلیَاتِ لِقَومٍ یَتَفَکَّرُون)و در واقع از انسان می خواهد که در این زندگی زود گذردنیا تفکر کند.
در نهج البالغه مذمت دنیا و بی ارزشی و بی اعتباری آن ضمن مثل هایی تبیین گردیده است .از آن جمله می فرماید(:
مثلُ الدّنیا کَمَثَلِ الحَیّةِ لَیِّنٌ مَسُّها و السُّمُّ الناقِعُ فی جوفِها ،یَهوی إلیها الغِرُّ الجاهِلُ و یَحذَرُها ذُو اللُّبِّ العاقِلُ)(نهج البالغه،
حکمت()119دنیای حرام چون مار سمی است ،پوست آن نرم ولی س ّم کشنده در درون دارد ،نادان فریب خورده به آن می
گراید و هوشمند عاقل از آن دوری می گزیند( نیز در جای دیگری آن را بی ارزش تر از آب بینی بزغاله می داند(:دُنیاکُم ه ِذهِ
أزهَدَ عِندی مِن عَفطَةِ عَنزٍ)(نهج البالغه ،خطبه .)3اما چنانچه در نهج البالغه آمده است ،در یک جا حضرت ،دنیا را نکوهش

156

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،35اردیبهشت 1400

میکند و در جای دیگر آن را مدح می کند و آن را راهی برای رسیدن به اهداف واالی انسانی و اخروی می داند .به خاطر همین
خصوصیت دو وجهی بودن دنیاست که خداوند در قرآن انسان را امر به تفکر در مورد آن نموده است تا در این امر دو سویه
تأمل نماید و فریب ظواهر آن را نخورد(نراقی)290 :1388 ،
.4-2

تفکر در سرگذشت پیشینیان و عبرت آموزی

از کار آمدترین روش های تربیتی که در قرآن و سیره پیشوایان دینی آمده ،روش عبرت است .قرآن کریم هفت بار کلمه
عبرت و اعتبار را به کار برده و اهل بصیرت را بر آن ترغیب کرده است(:فاعتبروا یا اولی االبصار)(حشر )2 /همچنین خداوند
داستان هایی را در قرآن بیان کرده و به ما امر فرموده تا با تفکر در آن ها عبرت بگیریم از جمله(:وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَکِنَّهُ
أَخْلَدَ إِلَى األَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَ لَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ یَلْهَث ذَّلِکَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ َکذَّبُواْ بِآیَاتِنَا فَاقْصُصِ
الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ)(اعراف .)176/این آیات داستانی از داستان های بنی اسرائیل را شرح می دهد و آن داستان( بلعم بن
باعورا است ) خداوند پیامبر خود را دستور می دهد که داستان را برای مردم بخواند تا بدانند صرف در دست داشتن اسباب
ظاهری و وسایل معمولی برای رستگار شدن انسان کافی نیست بلکه مشیت خدا هم باید کمک کند خداوند سعادت و
رستگاری را برای کسی که به زمین چسبیده و یکسره پیرو هوا و هوس گشته و حاضر نیست به چیز دیگری توجه کند،
نخواسته است ،زیرا چنین کسی راه به دوزخ می برد(طباطبایی .)435-433/8 :1374،خداوند متعال در قرآن کریم در کنار
توضیح و تبیین و تشریح احکام و قواعد و قوانین شرع مقدس اسالم ،به منظور سازندگی روحی و اخالقی انسان ها و آگاه
ساختن ایشان از علل و عوامل ابتالء به شقاوت و عذاب الهی ،داستان های بسیاری را از اقوام گذشته نقل فرموده است و در آنها
دعوت به تفکر نموده است.
.4-3

تفکر در احباط عمل خیر

یکی دیگر از مسائلی که خداوند انسان را توصیه به تفکر پیرامون آن مینماید مسئله احباط و تکفیر اعمال است .رابطه
ایمان و عمل صالح با سعادت اخروی و متقابال رابطه کفر و عصیان با شقاوت ابدی چیست؟ آیا رابطه هر لحظه ایمان یا کفر با
نتیجه اخروی آن و همچنین رابطه هر کار نیک و بد با پاداش و کیفرش قطعی و ثابت و تغییر ناپذیر است یا قابل تغییر است؟
مثال کسی که بخشی ا ز عمر خود را با کفر و عصیان و بخش دیگری را با ایمان و اطاعت سپری کرده اند ،مدتی گرفتار کیفر و
مدتی دیگر برخوردار از پاداش خواهند بود یا حاصل جمع جبری آنها ،تعیین کننده خوشبختی یا بدبختی انسان در جهان
جاودانی است ؟ این مسأله در واقع ،همان مسأله حبط و تکفیر است(مصباح یزدی .)467 :1377 ،حبط در لغت به معنای باطل
شدن ،از بین رفتن و نابود شدن است(راغب )105 :1423 ،حبط اعمال بر چند گونه است :اول :تباه شدن اعمال دنیوی که در
قیامت نفعی برای انسان ندارد .دوم :از بین رفتن اعمال اخروی که برای تقرب به خدا و جلب رضایت الهی انجام نگرفته است.
سوم :تباه شدن اعمال صالحی که در کنار آن گناهانی را مرتکب شده است(راغب )170 :1423 ،حبط در قرآن نیز به همین
ن الْخاسِرِین)(زمر :)65/اگر شرک ورزى حتما کردارت تباه و
معنا استعمال شده است(لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ َو لَتَکُونَنَّ مِ َ
مسلّما از زیانکاران خواهى شد.
خداوند در آیه  266سوره بقره ضمن مثالی نتیجه اعمال انسان را تشریع می کند و می فرماید(:أَ یَوَدُّ أَحَدُ ُکمْ أَنْ تَکُونَ لَ ُه
ل الثَّمَراتِ وَ أَصابَهُ الْکِبَرُ وَ لَهُ ذُرِّیَّةٌ ضُعَفاءُ َفأَصابَها إِعْصارٌ فِیهِ نا ٌر
ن کُ ِّ
جَنَّةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَ أَعْنابٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُ فِیها مِ ْ
فَاحْتَرَقَتْ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُون) .ممکن است انسانی ،عمل نیکی را با همه شرایط صحت انجام دهد اما
همین انسان نیکوکار در برابر یکی از اصول دین ،لجاجت و عناد ورزد ،در این صورت آن عمل نیک به واسطه این عناد و
لجاجت یا هر انحراف دیگر ،از بین می رود و به خاطر آفت زدگی ،پوچ و تباه می گردد .قرآن این آفت زدگی را حبط می نامد
که اختصاص به کفار هم ندارد و ممکن است اعمال نیک مسلمانان نیز دچار حبط شود .ممکن است مسلمانی برای خدا به
نیازمندی صدقه مقبولی بدهد ؛ اما پس از آن با منت گذاشتن یا نوعی آزار روحی آن را نابود و تباه گرداند(مطهری:1387،
ن َو الْأَذى)(بقره .)264 /عالمه
ن آمَنُوا ال تُبْطِلُوا صَدَقاتِ ُکمْ بِالْمَ ِّ
 .)313/1همانطور که در آیه کریمه ذکر شده است(یا أَیُّهَا الَّذِی َ
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طباطبایی در این رابطه می فرماید :کسانی اینگونه اجر خود را ضایع می کنند که در دل دچار بیماری های اخالقی هستند،
بیماریهایی که نمی گذارد آدمی مالک نفس خود باشد و مجالی برای تفکر و سنجش عمل خویش و تشخیص عمل نافع و مضر
را بدهد و اگر مجال می داد و آدمی تفکر می کرد هرگز به چنین اشتباه و خبطی مرتکب نمی شد(طباطبایی.)603/2 :1374،
عنوان آیاتی از قرآن که به عوامل حبط اعمال اشاره نموده اند ،عبارتند از :ارتداد پس از ایمان(بقره ،) 217 /شرک(توبه،)17/
کفر به پروردگار(ابراهیم ،)18 /انکار معاد(اعراف ،)147 /بلند سخن گفتن در حضور پیامبر(حجرات ،)2 /منّت و آزار بعد از
انفاق در راه خدا(بقره .)264 /پرواضح است که دعوت به تفکر در آیاتی که از عوامل حبط عمل در آنها سخن به میان آمده،
مورد تاکید خداوند متعال است.
.4-4

تفکر نادرست

تفکر و اندیشه ای که از یک سال عبادت ،برتر شناخته شده ،همان تفکر در انفس و تفکر در آفرینش است .انسان باید
درباره موجودات مطالعه کند ،درباره خودش به مطالعه بپردازد ،از قوانین و اسرار وجود خود و اسرار آفرینش آگاه شود .این
آگاهی به طور حتمی انسان را به سوی خدای عالم دانا راهنمایی می کند و مایه تقویت ایمان می شود .البته تفکر معنای عرفی
نیز دارد .وقتی کسی در خودش فرو می رود و کمتر به اطراف توجه دارد می گویند در حال تفکر است ولی بسیاری از این ها
تفکر نیست و در واقع تخیالت است .یادآوری قضایای گذشته یا فکرهای مختلفی که اگر چنین شود ،چنان می شود ،این ها در
واقع هیچ کدام ،آن تفکری که مورد نظر قرآن است ،نیست .تفکری که در اینجا منظور است ،تفکری است که برای هدف معینی
باشد .پس تفکر باید یا مستقیما با خدا و بندگی او ارتباط داشته باشد یا در همین مسیر باشد(وافی.)342-340 :1390 ،
بنابراین تفکر ابزاری است که هم می توان در جهت مثبت از آن استفاده کرد و هم در جهت منفی .در قرآن فقط یک آیه است
که تفکر در معنای منفی آن به کار رفته است .خداوند در آیه  18مدثر می فرماید(:إنَّهُ فَکَّ َر و قَدَّر) .تفکر که مصدر تفکیر است
به معنای اندیشیدن است و تقدیر که مصدر قدر است به معنای اندازه گیری و سنجیدن است و تقدیر از روی تفکر به معنای آن
است که کسی چند معنا و چند وصف را در ذهن بچیند ،یعنی آن ها را در ذهن جا به جا کند ،یکی را بگذارد و دیگری را
بردارد تا از ردیف شدن آن ها غرضِ مطلوب خود را نتیجه بگیرد .در شأن نزول این آیه آمده است که ولید بن مغیره در این
اندیشه بود که چیزی بگوید که با آن گفته ،دعوت اسالم را باطل کند و مردم معان ِد مثل خودش آن گفته را بپسندند .پیش
خود فکر کرد آیا بگوید این قرآن ،شعر است یا بگوید کهانت و جادوگری است ؟ آیا بگوید هزیان ناشی از جنون است یا بگوید
از اسطوره ها و افسانه های قدیمی است  .بعد از آنکه همه فکرهایش را کرد اینطور اندازه گیری کرد که بگوید :قرآن سحری از
کالم بشر است ،چون بین زن و شوهر و پدر و فرزند جدایی می اندازد(طباطبایی )136/20 :1374 ،بدیهی است که فکر کردن
ذاتا کار خوبی است اما به شرط اینکه در مسیر حق باشد ولی اگر فکر در مسیر کفر و فساد و شیطنت به کار گرفته شود،
مذموم و نکوهیده است و فکر کردن ولید بن مغیره از همین نوع بود(مکارم .)228/25 :1374 ،همانطور که گفته شد در این آیه
از قرآن کریم ریشه(ف ک ر) از باب تفعّل نیست و در باب تفعیل آمده است و معنای آن نیز توصیه به تفکر نیست بلکه ذکر
افعال ناصحیح فردی در گذشته است که به سبب عبرت آموزی مطرح شده است.
نتیجه گیری
خداوند در آیات مذکور موضوعات گوناگونی را بیان مینماید و می فرماید شاید تفکر کنید .پس از بررسی آنها به نتایج زیر
دست یافتیم:
 .1تفکر در مباحث اعتقادی و اخالقی به وفور در قرآن تذکر داده شده است .تفکر در نعمت آسمان ها و زمین و تفکر در
مودت و رحمتی که بین زوجین قرار داده شده انسان را به سوی پدید آورنده آن ها رهنمون میکند.تفکر در اثبات
رسالت پیامبران نیز از این جهت که عقل انسان به تنهایی برای رساندن او به کمال کفایت نمی کند حائز اهمیت
است .همچنین خداوند برای اینکه انسان از روز حساب و معاد غافل نباشد به امور طبیعی که در اطرافش است اشاره
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می کند تا دچار روزمرگی نشود و در آن ها به تفکر بپردازد .در نتیجه انسان در برابر خداوندی که با نظر لطف و
رحمت ،همه چیز را برای او مهیا نموده تا به کمال برسد ،باید بهترین بنده و شکر گزار نعمتهای الهی باشد.
 .2از دیگر نتایجی که از شناسایی آیات دعوت کننده به تفکر بدست میآید در مورد مباحث فقهی است .در قرآن فقط
یک آیه مربوط به احکام دین است که با واژه تفکر ،خداوند ما را به اندیشه در آن سفارش کرده است اما در زمینه
اخالق و اعتقادات آیات بیشتری هستند که سفارش به تفکر در آن ها شده است .شاید یکی از دالیل آن پذیرفتن
تعبدی احکام الهی باشد تا انسان با سر فرو نهادن در برابر فرامین الهی بندگی خود را به اثبات برساند .انسان نمی
تواند به فلسفه همه احکام الهی دست پیدا کند اما آن دسته از احکامی را که هم به لحاظ علمی قابل اثبات و هم به
لحاظ عقلی پذیرفتنشان برای بشر آسانتر میشود ،خداوند در آیه 219سوره بقره بیان مینماید و ما را دعوت به
تفکر در آن ها نموده است ؛ گویی خواسته است بگوید در سایر مسائل فقهی تفکر الزم نیست و تعبد ،انسان را
شایسته تر است .لذا فقط یک آیه در مباحث فقهی مورد خطاب تفکر واقع شده است.
 .3گاهی بر اثر عدم آگاهی ،تفکّر به توهّم میانجامد و تخیّالت و عوامل منفی نگری در ذهن انسان رسوخ میکند و
سبب آلوده شدن به گناهان و رذایل اخالقی نیز میشود .قرآن کریم در آیه 18سوره مدثّر نوع نگاه قرآنی به واژه
تفکر را برای مخاطب روشن میسازد و میگوید که آنچه شیطان بواسطه نفوذ در سینه و فکر آدمی به ذهن او
می آورد تفکّر نیست بلکه تفکر آن چیزی است که یا بر اعتقاد انسان بیفزاید یا بر اخالق حسنه انسان سایه بیفکند یا
استداللی بر حکمی از احکام الهی باشد.
از جمله پیشنهاداتی که شایسته است سایر پژوهشگران در این موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار دهند عبارتند از :تأثیر
تغذیه بر عملکرد مغز و فکر انسان ،تأثیر محیط آموزشی بر افکار دانش آموزان ،نقش وراثت و محیط خانواده بر افکار
انسان.
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