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 ر قرآن کریمعقل ددرآمدي بر جایگاه 

 

 
  

 

 چكيده

هاي نفس واناييو تها قابلیت کند که يکي ازروشن مي کريمقرآن زارش حاضر با استناد به آيات گ

 سطح به جهت درك خوب و بد و بازدارندگي از يکانسان، توانايي بر ادراك است. اين توانايي در 

 ، عقل نامیده شده است.هابدي

تصديق  کهرو ايناز .بسیار کرده است تأکید عقلکارگیري به رشد ولزوم در آيات متعدد بر قرآن 

بهروزي سعادت و  و کسب حث عمليدرست نقل در مباو اجراي خدا و آخرت در مباحث نظري و فهم 

 است. عقلمنوط به و نیل به قرب الهي در آخرت  انسان در دنیا

براي  در اين گزارش به جايگاه، اهمیت و کارآيي عقل قرآني توجه شده تا مفاهیم دقیق اين عقل

 ها روشن شود.انسان

 

 مقدمه

 معنايبه . عقلندافتهرگ قراربحث مورد  کريمقرآن در عقل مرتبط با عقل و جايگاه و مفاهیم  گزارشاين در 

اگر  .رسدمنزل مقصود نميسر و به پیمايدبدون آن انسان در تاريکي و ظلمت راه ميکه است چراغ راهي 

بیش از هر چیز باشد  داده بروزي از انسانیت از خود ياههني داشته و جلوريخي خود نقاط روشدر سیر تابشر 

رغم به ليو رچیند،بو ظلم  نادانيرا از اري کرده تا دامن خود یبسهاي تالش کنونتابشر  .مرهون عقل است

به بر نفس خود پاي نهد و است  هنتوانست چون ؛استودخواهي خ همچنان گرفتار ظلمتِ ،هاپیشرفت ههم

 .رسدبآيد تا به اوج معرفت و کمال ند بر بال عقل به پرواز دراهکه از او خواست گوش دهد داي پیامبران خدان

و منبع نقلي که تنها است  يکتابقرآن  ؟بازگرديمقرآن و که به وحي  رسیدهنآن  زمان ايآبا وجود اين 

بسیاري از در قرآن ا رسیده است. میراث پیامبر الهي است که از دستبرد روزگار مصون مانده و به دست م

از انسان  وندخدااينکه  جز ،و ظاهراً اين تأکیدات وجهي ندارند تأکید کردهآيات بر تعقل، تفکر و تدبر 

در اين  .دکنگیري ست بهرهوا هاز گوهر عقل که اصل و سرماي ،خويشدر کنار رهنمودهاي ست ا خواسته

اهداف و هاي مختلف برطرف د را در زمینههاي خوماندگيعقب مشکالت و که قادر خواهد بودن اانسصورت 

 د. بساز الهي -انساني ايجامعه د وکنرا دنبال خود و فضايل اخالقي 

 هاي مختلفهدر عرص يگوناگون مفاسدو  هادرگیري ،دچار تفرقه که يرسد مسلمانانبه نظر مي
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که  استاين دوري از عقل  .ندارد 1ين عقليدوري از موازدلیلي جز  ،دناشدهاقتصاد، سیاست و فرهنگ 

  .بخشدميحیات را  قرآنو التزام به عقل است که تمسک به  هشد 2قرآنران جهو سبب فروگذاري 

ر بهبود اوضاع فردي و اجتماعي دنیز ناب عقل  ،خدا کتابنظر از يقین کنیم که ن است آ مهم همسئل

تمسک به هر يک منهاي  و بهره گرفت ههم و فرهنگ جامعف يدر ارتقاتوان مياز اين ظرفیت  .داردنقش 

 ندارد. ماندگي و ذلت و عقباي جز شکست پرواز با يک بال است که نتیجه ،ديگري

گیري از عقل در کنار بهرهدر مورد لزوم  بحث هسابقکه توجه شود به اين نکته تاريخي الزم است 

ضمن بسیاري در هاي بحثرو ايناز .گرددتزله باز ميبه صدر اسالم و آغاز نزاع میان اشاعره و مع نقل

 مستقل در اين زمینه انجام گرفته است.صورت به نیز فقهي و ،اصولي ،هاي کالمي، تفسیري، عرفانيکتاب

هايي است که در ارتباط با عقل بحث درباره جايگاه عقل در قرآن کريم نخستین گزارش از سلسله گزارش

درآمدي بر عقل در سنت، روش استفاده از عقل در کتاب و  :ي ديگر که عبارتند ازهاانجام شده و گزارش

  تدريج منتشر خواهند شد.سنت، عقالنیت در کتاب و سنت و عقل در انديشه متفکران مسلمان به

و بررسي واژه عقل و واژگان ها فرضاين گزارش در دو فصل تهیه شده است. فصل اول به پیش

با استفاده از آنها،  و عقلمرتبط با بندي آيات فته و در فصل دوم پس از دستهمترادف اختصاص يا

 مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.به اختصار مطلق ادراك و سپس ادراك عقالني و ابعاد آن 

 

  اتيکل ـ فصل اول

 الزم است.فرض پیشعنوان به ینيتبی چند مقدمه بیان مطلب پیش از ورود به اصل

 

 هافرضپيش

وحي از طريق پیامبر اسالم واسطه به کهاست قرآن  ،گزارشاين هاي در همه بخش ز کتابمراد ا. 1

تفسیري  نوعي روشبر مبتني آناز گیري مسئوالنه و هر نوع بهرهرسیده است  انسان)ص( به دست 

  .نخواهد بوداين قاعده مستثنا اين گزارش نیز از  کهاست 

نزد عقلي که خودش  رب یه. يعني با تکشودميگرايانه استفاده ش تفسیري عقلاز روگزارش در اين  .2

 3،استفس از آن او ن هکردن در حیطو حکم آوردن دلیل  داند فهمیدن،ودش شناخته شده و ميخ

                                                 
 . 25، آیه 57سوره حديد: ، الیل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و میزان فرود آوردیمراستی ما پیامبران خود را با د. به 1

 .172و  171 ص، ص20کند. بنگرید به: المیزان، ج بر ترازو، دین و عدل، عقل را نیز ذکر میه طباطبایی در معنای میزان عالوهعالم

 .30، آیه 25سوره فرقان:  دند،پروردگارا قوم من این قرآن را رها کر :. و پیامبر گفت 2

علی النّاسِ  یا هِشام! إنَّ لِلّهِرساند. عن اإلماُم الکاظم)ع(: هاي نقلي آمده هر سه معنا را مي. حجت بودن عقل که در برخي گزاره 3

  .16، ص 1کافی، ج الکلینی، ، عُقولفَال ۀُمّا الباطِنَأ و( ع) األئِمَّۀُ و األنبیاءُ و فالرُّسُل الظّاهِرَۀُ فأمّا باطِنَه، حُجّۀً ظاهره و ۀًحُجَّتَینِ: حُجَّ
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عقل با روش اين  شود. درميگیري بهره آنهااز و  1که در آنها ذکري از عقل به میان آمده، تفسیرآياتي 

 شود.ني با خطابات کتاب مواجه ميفرض يقیچند پیش

 قل را دارد واهاي عقصد افهام انسانبا چیدن الفاظ و عبارات در کنار هم گوينده متن اينکه  الف(

 عقل آنها را مخاطب گرفته و به زبان آنها سخن گفته است.درواقع 

او با  در جايي که ظاهر کالم پسگويد خالف محکمات عقلي سخن نميبرگوينده  ب(

 خالف ظاهر معنا کند. است نقل را بر ناچارهاي قطعي منافات داشته باشد، مخاطب فرضپیش

مگر  ،نزد او را اراده کرده استشناخته شده ي نمعا و سخن گفته از الفاظ مخاطباگر به زبان  ج(

 کن استمم، گرچه اي قرار داده باشد که او را متوجه معنايي ديگر کندکه در عبارت قرينهاين

 .باشدتشخیص معناي مراد به غايت دشوار 

در اين  پاسخ گفته و تقاضاي مخاطب 2هدايت هدر زمینبه تقاضاي مخاطب اساساً گوينده از آنجا که  (د

يعني برخي از  است. گفتهسخن  3ثابت و متغیر دارد، گوينده نیز ثابت و متغیر )محکم و متشابه(وضع  زمینه

در و برخي ناظر به شرايط متغیر )متشابه( ناپذير خلل همیشگي، محکم وثابت، اني معلحاظ به هاي اوگزاره

 4 و مجمل و مبین دارد. مطلق و مقیدناسخ و منسوخ، عام و خاص، متن همچنین . اندصادر شده زمان و مکان

 نآنابیانات نقل شده از  زيرا نیازمند است.کلمات و بیانات معصوم  بهدر اين روش، مفسر  هـ(

بايد توجه داشت که تطبیق اند. البته و در مقام تبیین و تفسیر آنها عرضه شدهقرآن ناظر به آيات  غالباً

 و در آن نیست موردمعناي آيه به آن به معناي تقیید  لزوماً خاص معصوم بر يک مورداي توسط آيه

 مقطع فقط به يک معناي خاص اشاره شده است.

مخالف ت آنها د داللکم در محل ورود عقل نبايماد باشند و دستبايد قابل اعت روايات مفسر و(

 عقل باشد. صريح 

در  گزارش و ه فهم ديگران نیستیم، لذا در ايننیاز از رجوع ببي گرايانهتفسیر عقلفرآيند  در ز(

فارسي هاي ترجمهمیان و از مراجعه نیز  «البیان و المیزان، مجمعکشافال»به سه تفسیر  يمواقع

  است.استفاده شده  ،فوالدوند غالباً از ترجمهقرآن جود مو

است ي چیزمراد از حقیقي  حقیقي يا اعتباري؟ است؟قصد شده مفهومي چه از عقل قرآن کريم در  .3

                                                 
  .18، ص 1اند: زدودن ابهام موجود در داللت کالم است، معرفت، تفسیر و مفسران، ج . تفسیر را برخي گفته 1

 .2، آيه 2: بقرهسوره  ،ذَلِكَ الْكِتَابُ الَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِینَ.  2

 .7، آيه 3ان: عمر. سوره آل 3

عَزَائِمَهُ وَ خَاصَّهُ وَ عَامَّهُ وَ عِبَرَهُ وَ أَمْثَالَهُ وَ مُرْسَلَهُ وَ  كِتَابَ رَبِّكُمْ: مُبَیِّناً حَلَالَهُ وَ حَرَامَهُ وَ فَرَائِضَهُ وَ فَضَائِلَهُ وَ نَاسِخَهُ وَ مَنْسُوخَهُ وَ رُخَصَهُ وَ.  4

ی جَهْلِهِ وَ بَیْنَ مُثْبَتٍ فِی الْكِتَابِ فَرْضُهُ وَ شَابِهَهُ مُفَسِّراً جُمَلَهُ وَ مُبَیِّناً غَوَامِضَهُ، بَیْنَ مَأْخُوذٍ مِیثَاقُ عِلْمِهِ وَ مُوَسَّعٍ عَلَى الْعِبَادِ فِمَحْدُودَهُ وَ مُحْكَمَهُ وَ مُتَ

نْ كَبِیرٍ رَخَّصٍ فِی الْكِتَابِ تَرْكُهُ وَ بَیْنَ وَاجِبٍ بِوَقْتِهِ وَ زَائِلٍ فِی مُسْتَقْبَلِهِ وَ مُبَایَنٌ بَیْنَ مَحَارِمِهِ مِمَعْلُومٍ فِی السُّنَّۀِ نَسْخُهُ وَ وَاجِبٍ فِی السُّنَّۀِ أَخْذُهُ وَ مُ

 . 36و  35فیض االسالم، نهج البالغه، ص  ،قْصَاهُأَوْعَدَ عَلَیْهِ نِیرَانَهُ أَوْ صَغِیرٍ أَرْصَدَ لَهُ غُفْرَانَهُ وَ بَیْنَ مَقْبُولٍ فِی أَدْنَاهُ وَ مُوَسَّعٍ فِی أَ
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موجود که در خارج است  يمفهومصرف امر اعتباري مراد از  .که در خارج محقق يا قابل تحقق است

 .انتزاعش أنیست مگر به منش

  1.انشايي ديگري و خبرييکي اند: دو دستهکلي طور به هاي کتابهگزار

هاي انشايي حاکي از مفاهیمي هستند که کنند و گزارهتحقق حکايت ميمهاي خبري از معاني گزاره

انشايي وقوع و يا عدم وقوع آنها طلب  هو با گزار داشته يا نداشته باشدق قتحآنها در خارج دلول ممکن است م

 ند.صرف هست ها و نبايدهايي )احکام( هستند که اعتباريهاي انشايي منشأ انتزاع بايد. بخشي از گزارهشودمي

گیرند مدرکاتي که در حوزه عقل بشر قرار ميواقعیات و بر مبتني رعتبِدر حوزه احکام نیز ممکن است مُ 

 خودش حکم کند. مکاني فرا ي وزمانفرا هاحاطبه  ياتکا د يا حکمي کند يا تنها باکالم خود را سوق ده

موجود و  از عقلِ يدر مورد عقل نیز ممکن است اخباري يا انشايي باشند، گاه ههاي واردگزاره

أَفاَلَ مانند آيه:  .گیرندکار به خواهد عقل موجود راآياتي که از آنها مي گويند مانندمتحقق سخن مي

خواهد که قدرت تعقل و تفکرشان کنید؟ از آنها مينميکه با طرح اين پرسش که آيا تعقل  2،تَعْقِلُونَ

واژه با  آيهدر اين  3 .لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ انند آيه:کنند، ماضاي تحقق عقل مفقود ميتق يا گیرندکار به را

  .خواهد مفهوم شناخته شده عقل را تحقق بخشندکند و ميرا از مخاطبان طلب ميفعل ماده  «علل»

 زمان نزول آيات ودر  همان معنايي است که عرب )ع( از عقل در کالم خدا و معصومان آيا مراد .4

 که خود وضع کرده است؟ ي بودهي ديگرکرد يا معناصدور روايات فهم مي

نازل شده تا آنها را بیم  5يا به لسان عربي 4گويد اين کتاب به لسان قومبا توجه به برخي آيات که مي

الجمله فيمخاطبان برده باشد که کار اي بهگونهبه واژه عقل رانیز و بايست الفاظ يم 7يا هدايت کند 6دهد

 نزد آنها را اراده کرده باشد.شناخته شده را دريابند و اين زماني ممکن است که معناي  آن معناي مراد

 

 عقل در لغت

معناي آن که  شود علومما ت گیردقرار ميبررسي مورد واژه عقل در لغت عرب  ،گفتهمقدمات پیش بنابر

 رفته است.کار بهقرآن در استعماالت عرب چه بوده و به کدام معنا يا معاني در 

قرآن و معناي آن براي مخاطبان شد ميه بردکار بهقرآن واژه عقل در زبان عرب پیش از نزول 

 8ل به معناي بستنهاي اين واژه شايد بتوان گفت عقل در اصشناخته شده بود. با توجه به استعمال

                                                 
 . 241، ص 2 . سیوطي، االتقان، ج 1

 .144، آيه 2: بقره. سوره  2

 .73، آيه 2: بقره. سوره  3

 .4، آیه 14. سوره ابراهیم:  4

 .95، آیه 26. سوره شعراء:  5

 .92، آیه 6. سوره انعام:  6

 .2، آيه 2: بقره. سوره  7

 .362، ص 9، ج العربلسان : ابن منظور،ثني وظیفته مع ذراعه و شدهما: . عقل البعیر8
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منع، حجر و نهیه( و نگه داشتن )حبس، حصر،  1)عقد( براي صیانت از چیزي باشد که الزمه آن بازداشتن

 عقل گفته است. ،هر چیزي که برخي از اين آثار را داشته باشدبه عرب رو ازاين .حفظ( است و 2كسا)ام

هالکت  هورطاو از فرو افتادن در  ايستادن به عاملي در انسان که سبب باز با اين برداشت عرب

که  ،و به نتیجه درنگ انسان در امري 4به درنگ کردن در امور. همچنین ستاگفته  3عقل ،شودمي

کار به نیز 6فهم و دركمطلق يا فهم خوب و بد آن بوده نیز عقل گفته و واژه عقل را به معناي  5فهم

 7سیار فهیم دارد.قلبي بحسن شود: که گفته مياين انندبرده است، م

 عقل، دانش بازدارندهنش و دا مطلقکه علم، تفاوت رفته است با اين کار به عقل به معناي علم نیز

 باشد و آن موجب  همراه با آثار مثبت و منفي آن است که فهم و درك چیزي ،عقليعني  8،است

 ايستد. به آن روي آورد يا از آن بازکننده فهمانسان که شود مي

يا  «عقال»، خواه عیني باشد مانند نامندمي عقل را آن که هر چیز بازدارنده از هالکت خالصه

 معنوي مانند فهم صحیح و بازدارنده از عمل يا شیوه عملي بد در حال يا آينده.

و حتي يکبار  رفتهکار به جمعصورت به بار در قالب فعل و جز در يک مورد، 49واژه عقل قرآن در 

را  آنفعل عقل و نتیجه قرآن که  است به اين جهت 9شايد است. رفتهنکار به ماسصورت به هم

خود عقل نیز  باشد،خواهد. يعني فهمیدن يا بازداشتن و نگه داشتن؛ چون در جايي که فعل عقل مي

ست، اما ممکن است صاحب عقل باشد و عقل وي به ظهور و شکوفايي و فعلیت نرسیده باشد يا حاضر ا

 :نشوداستفاده  به دو جهتاز آن  عقل باشد و

ار که مقتضي رفتشرايط فرهنگي، سیاسي، اقتصادي حاکم بر جامعه عوامل بیروني مانند  (الف 

، برنامه در جايي که سخن، طرح،سازد ميهزينه پررا رفتار عاقالنه وجود موانعي که يا  یستعاقالنه ن

ي ان ثروت و قدرت نباشد، بلکه رفتارهاصاحباکثريت مردم يا عاقالنه مورد پسند و رفتار  حکم

 و نابخردانه مورد قبول باشد. قشري  ،پسندعوام

و خرافات و  پايههاي بيب و بغضحُ ،، تعصبغلبه هواي نفسناداني،  ماننددروني  عوامل (ب

 موهومات.

 

 

                                                 
 .همان، الذي يحبس نفسه و يردها عن هواها، اخذ من قولهم قد اعتقل لسانه. قیل العاقل 1

 همان..  عقل الدواء بطنه: امسکه، 2

 همان.، اي يحسبه، سمي العقل عقال النه يعقل صاحبه عن التورط في المهالک. 3

 .همانالعقل، التثت في االمور،  .4

 .همان. عقل الشيء: فهمه، 5

 . یقال ما فعلت مند عقلت: اي منذ ادرکت: المنجد.6

 همان.. يقال: لفالن قلب عقول و لسان سؤول، و قلب عقول: فهم، ابن منظور، 7

 . 65ۀ، ص ، العسکري، ابي الهالل، الفروق اللغويلعقل هو العلم االول الذي يزجر عن القبائح. ا8

ادث شده و واسطه غلبه حه بههايي است کگويد: گويا لفظ عقل به معنايي که امروز معروف است از نام. در المیزان مي9

 .396، ص 2کار رفته است، طباطبايي، المیزان، ج صورت فعل بهکار نرفته و تنها بهبه اين جهت در قرآن به
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 واژگان مترادف

استفاده اد در معناي عقل ؤ، قلب و فبّ، حجي، لُههیهاي ديگري همچون حجر، نُدر زبان عرب از واژه

به در ادامه . پس ي به میان آيداز آنها نیز در کنار واژه عقل بحثالزم است ه که در اين بحث شد

 د.گیرميصورت اختصار مروري بر اين واژگان در لغت 

 . حجر1

 خاطربه است بّلُ حجر به معناي عقل و»گويد: العرب ميحجر در لغت به معناي منع است. در لسان

عقل را و نیز در لغت آمده که  1؛جداسازي خوب از بد دارد اي که براحاطه بازدارندگي و منع آن و

فقط در حجر ظاهراً قرآن در  2.داردانسان را از چیزي که شايسته او نیست بازمي زيرااند، گفته« رجحِ»

  3رفته است.کار به يک آيه، به معناي عقل

 . حجي2

 ظ کردن، منع کردن و گمان بردن است و به معناي عقل و زيرکي نیزحجي در لغت به معناي حف

 نرفته است.کار بهقرآن در حجي واژه  4رفته است.کار به

 ههي. ن3ُ

 5.«داردو عقل نهیه نامیده شده، چون از کار زشت باز مي ه به معناي عقل است...نهی»العرب: در لسان

 6شود.سي است که در نهايت به رأي و عقل او رجوع مياند، صاحب نهیه کان لغت گفتهملبعضي از عا

 رفته است.کار بهقرآن بار در  دو« هينُ»واژه  و هي استجمع نهیه، نُ

 بّ. ل4ُ

 هم شوائب )خیال و وهم(، يا عقل پاك خالص از به عقلِرو ايناز .گويدمي بّچیزي را لُ هرعرب خالص 

 رفته است. کار بهقرآن بار در  16 به معناي عقل« بّلُ»واژه  7گفته است. بّلُ

 . قلب5

لب ق اژهو موارديدر کريم قرآن در آيات  8.استآن قلب هر چیزي اصل و خالص  که در لغت گفته شده

 و دوستي ،کفر ايمان وتفکر، و  محل درك، فهم، تعقلکه  انسان يا همان جان و روحدر معناي نفس 

                                                 
 .95، ص 2، ج العربلسان .1

 . المنجد.2

 .105، آيه 89. سوره حجر، 3

 .، المنجد69، ص 3العرب، ج لسان نه،طالف. الحجي: العقل و 4

 .314، ص 14: ج العربلسان .5

 .همان. 6

 . اللب: خالص كلي شيء، العقل الخالص من الشوائب، او ما ذكا من العقل، فكل لب عقل و اليعكس، المنجد.7

 .269، ص 11، ج العربلسان .8
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 1.رفته استکار به ها، عواطف و اوصاف او استكيا ادراتواضع و تکبر  ،کینه، شجاعت و ترس

اين جهت به آن عقل  د و بهنباشترين ويژگي انسان ميها، تعقل و انديشه مهماين هاز میان هم

که به عقل چنان 2رود.ميکار به نیزواژة قلب به معناي عقل  در موارديديگر عبارت به .گفته شده است

قلب  ،احتمال داده شده که در برخي آياتو  3شودان قلب گفته مينیز به جهت نقش اساسي آن در انس

 5 .سوره کهف 28و آيه  4 سوره قاف 37مانند آيه  .رفته باشدکار به به معناي عقل

 ادؤ. ف6

به فؤاد تعبیر شده  ،در زبان عرب گاهي از قلب، يا جان و روح انسان به جهت برافروخته شدن آن

به معناي  ياد در آياتشود. فؤبرافروخته مياست که با آتش ادراك  غاليچون زگويي قلب هم 6.است

که اند سوره ياسین، احتمال داده 17تنها در آيه  برخي .رفته استکار به قلب يا نفس و جان انسان

 چشم و گوش، عقل باشد. در کنار درك عضو حسيِ ،راد از فؤادم

 

 عقل در قرآن ـ فصل دوم

 عقل مرتبط با بندي آیاتدسته

آثار بود و لحاظ به ... استفاده شده است. اين آياتو عقل، لب، حجر هاز واژقرآن  ي دردر آيات متعدد

 اند:چند دستهنبود عقل و تعقل 

 اندادراک عقالني انسان را مورد خطاب قرار دادهلحاظ به . آیاتي که1

سوي فرعون برويد و به»: فرمود)ع( و هارون حضرت موسي خداوند به  :آمده استدر سوره شعراء 

حضرت  8.«پروردگار جهانیان کیست؟»گويد: فرعون مي 7،«هستیمپروردگار جهانیان ما پیامبر بگويید: 

 10.«پروردگار شما و پدران پیشین شما» 9،«ها و زمینپروردگار آسمان» :گفتهدر پاسخ )ع(  موسي

و درك وجود خدا و ربوبیت او را  11«کنید چه میان آن دو است. اگر تعقلپروردگار خاور و باختر و آن»

 دانسته است.منوط به داشتن درك عقالني 

                                                 

 .89، آیه 26: شعراسوره ، سوره نْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍإِلَّا مَ. 1

 .269، ص 11، ج العربلسان .2

 .326، ص 9ج  همان،. 3

 .37آيه  ،50: ، سوره قافإِنَّ فِی ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ .4

 .28آيه  ،18 :سوره کهف نَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا،وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْ. 5

 .99، ص 10، ج العربلسان .6

 .16، آيه 26. سوره شعراء: 7

 .23، آيه همان. 8

 . 24، آيه همان. 9

 .26آيه  ،همان .10

 .28، آيه همان .11
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گانه و شفع و وتر و هاي دهمانند فجر و شببه چند امر مهم  قَسَمدر سوره فجر بعد از خداوند سبحان 

اي در یوهقَسَم ش 1.«مي براي خردمند هست؟سَآيا در اين امور قَ»فرمايد: مي ،شودشب زماني که سپري مي

براي توجه دادن و در سوره فجر مذکور  امور به قَسَم کالم است براي تأکید بر مطلب و توجه دادن به آن.

يعني  2.که عقل داردبرد کند و به اهمیت اين امور پي ميتوجه ميکسي ولي  ،تأکید بر اهمیت آنها است

 اند. بهرهخردان از آن بيابد که بييبه اين امور توجه کند به حقايقي دست مياگر انسان خردمند 

ايد، از غیرخودتان ]دوست و[ همراز مگیريد. ]آنان[ از اي کساني که ايمان آورده»فرمايد: ميعمران در سوره آل

شان آشکار است از لحن و سخندشمني  ورزند. آرزو دارند که در رنج بیفتید.هیچ نابکاري در حق شما کوتاهي نمي

دشمني آنان[ را براي شما بیان کرديم،  يها ]تر است. درحقیقت ما نشانهدارد، بزرگيشان نهان ميهاچه سینهو آن

ها و آثار سوء همراز گرفتن آنها منوط به آن است که شما ادراك عقالني يعني فهم اين نشانه 3«.اگر تعقل کنید

 راك عقالني باشد، مطالبي بر او عرضه شده است.که انسان قادر به ادبر اين فرض داشته باشید. در اين دسته از آيات 

هاي طبيعي را منوط گيري درست و مطلوب از آیات و نشانه. آیاتي که فهم، اندیشه و نتيجه2

 ندابه عقل دانسته

روز و  و آمدن شب ها و زمین و در پي يکديگرراستي که در آفرينش آسمانبه»: فرمايدمي بقره هدر سور

مین را پس از فرو فرستاده و با آن ز م روانند و آبي که خدا از آسمانيا به نفع مردها که در درکشتي

اي پراکنده کرده و ]نیز در[ گردانیدن بادها و ابري که میان آن هرگونه جنبنده و در مردنش زنده گردانید

 4.«ود داردهايي وجگیرند، نشانهميکار به براي کساني که عقل خود را ،آسمان و زمین آرمیده است

، براي شد شب و روزها و زمین و آمدودر آفرينش آسمانبه يقین »فرمايد: عمران ميآل هدر سور

 5.«کننده[ هستهاي ]قانعخردمندان نشانه

هايي از انگور و کشتزارها و و در زمین قطعاتي است در کنار هم و باغ»فرمايد: در سوره رعد مي

گردند و ]با اين همه[ برخي از یر يک ريشه که با يک آب سیراب ميدرختان خرما، از يک ريشه و از غ

گمان در اين ]امر[ براي مردمي دهیم. بيآنها را در میوه ]از حیث نوع و مزه[ بر برخي ديگر برتري مي

 6.«ها و داليل روشني استکنند، نشانهکه تعقل مي

 ،(29سوره عنکبوت ) 43و  35 ،(20سوره طه ) 128و  54(، 16حل )سوره ن 67و  12نیز آيات 

 گیرند. ( در اين دسته قرار مي45سوره جاثیه ) 5( و 30سوره روم ) 24

                                                 
 .5، آيه 89. سوره فجر: 1

 .280، ص 20باطبايي، المیزان في تفسیر القرآن، ج . بنگريد به: ط2

بَیَّنَّا لَكُمُ  دْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِی صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَۀً مِّن دُونِكُمْ الَ یَأْلُونَكُمْ خَبَاالً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَ. 3

 .118، آيه 3، سوره آل عمران: اآلیَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

 .164، آيه 2. سوره بقره: 4

 .191، آيه 3. سوره آل عمران: 5

 .4، آيه 13. سوره رعد: 6
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 نداتهتقوا و ایمان را منوط به عقل دانس گيري، ذکر، تذکر، هدایت،. آیاتي که عبرت3

نان، راستي در سرگذشت آبه»: عبرت و عقل را مرتبط دانسته و فرموده استسوره يوسف  111آيه در 

 1.«براي خردمندان عبرتي است

و ]مجدداً[ »فرمايد: حضرت ايوب )ع( مي هباردرتذکر و عقل را پیوند زده و « ص» هدر سور

  2.«کسانش و همانند آنها را به او بخشیديم، تا رحمتي از جانب ما و تذکري براي خردمندان باشد

به میراث نهاديم که مايه هدايت و تذکر به فرزندان اسرائیل تورات را »فرمايد: من ميؤم هدر سور

  3.«براي خردمندان بود

بخشد و به هر کس که حکمت خدا به هرکس که بخواهد حکمت مي»: وده استفرمدر سوره بقره 

 4.«گیردي فراوان داده شده است و جز خردمندان کسي پند و تذکر نميخیرداده شود به يقین 

اينانند که خدايشان راه نموده »مربوط دانسته و فرموده است: زمر هدايت و عقل را به هم  هدر سور

 5«.و اينانند همان خردمندان

دهید، و هر کار نیکي انجام مي» وده است:فرمبه همديگر پیوند زده و تقوا و عقل را  بقره هدر سور

و  اري استگداند، و براي خود توشه برگیريد که در حقیقت بهترين توشه، تقوا و پرهیزخدا آن را مي

 6.«از من پروا کنیداي خردمندان 

اي خردمندان که ايمان »فرمايد: بقره همچنین ايمان و عقل را مربوط دانسته و مي هدر سور

 7.«، از خدا بترسیدايدآورده

سوره  19 ،(5سوره مائده ) 100 (،3عمران )سوره آل 100و  7(، 2سوره بقره ) 269 و 197 آيات

سوره طالق  10و  (39سوره زمر ) 21و  9(، 38سوره ص ) 29(، 14براهیم )سوره ا 52(، 13رعد )

 گیرند.در اين دسته قرار مينیز ( 65)

 کنندعبارات مختلف عقل را طلب مي. آیاتي که با 4

سوره بقره  چنانکه در .کندرا مطرح مي درخواستاين  «علّلَ»واژه کارگیري به در برخي آيات با

  8.«باشد که بینديشید ،کندما بیان ميخداوند آيات خود را براي ش هدين گونب»فرمايد: مي

 انديشه کارو  9«ما آن را قرآني عربي نازل کرديم، باشد که بینديشید»فرمايد: ميدر سوره يوسف  

                                                 

 .111، آيه 12سوره يوسف:  ،لَقَدْ كَانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَۀٌ لِّأُوْلِی األَلْبَابِ. 1

 .43، آيه 38: . سوره ص2

 .54، آيه 40. سوره غافر: 3

 .179، آيه 20. سوره بقره: 4

 .18و  17، آیه 39، سوره زمر: ئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِفَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَ. 5

  .242، آيه 2. سوره بقره: 6

 .242، آيه 2. سوره بقره: 7

 .242، آيه 2سوره بقره:  ،كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. 8

 .2، آيه 12سوره يوسف:  ،إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. 9
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 که خواهد آمد.، چناناستعقل 

سوره  3(، 40)سوره غافر  67(، 26) ءسوره شعرا 61(، 6سوره انعام ) 151از اين دسته است آيات 

 (.57سوره حديد ) 17(، 43زخرف )

 د. یکنطلب عقل را  و بینديشد انديشید؟ يعنيمانند چرا نمي قالب پرسش انکاري،برخي آيات در در 

زندگي دنیا جز بازي و سرگرمي نیست و قطعاً سراي باز پسین براي »فرمايد: در سوره انعام مي

 1.«انديشید؟آيا نميکنند بهتر است، کساني که پرهیزگاري مي

کنند، بهتر است، آيا تعقل سراي آخرت براي کساني که پروا پیشه مي»فرمايد: ميدر سوره اعراف 

 2.«کنید؟نمي

سوره انبیاء  10 و 7، (12سوره يوسف ) 109(، 11ه هود )سور 51(، 10سوره يونس ) 16آيات 

سوره صافات  138( و 36اسین )سوره ي 68(، 28سوره قصص ) 60(، 23منون )سوره مؤ 80(، 21)

 گیرند.در اين دسته قرار مينیز ( 37)

آيا در »فرمايد: کند و ميبا دعوت به سیر و سیاحت در زمین عقل را طلب ميديگر در يک آيه 

 3.«هايي داشته باشند که با آن بینديشنداند تا دلزمین گردش نکرده

 دنکنمي نكوهش. آیاتي که عدم تعقل و اندیشه را 5

گويند، چه خدا نازل کرده است پیروي کنید ميچون به آنان گفته شود: از آن»د: فرمايدر سوره بقره مي

پدرانشان درك عقالني  هر چندکنیم. آيا ايم، پیروي مينه بلکه از چیزي که پدران خود را بر آن يافته

 4.«اند؟رفتهنداشته و به راه صواب نمي

الالني هستند که و کران  ،قطعاً بدترين جنبندگان نزد خدا»فرمايد: در سوره انفال مي

 5.«انديشندنمي

(، 49سوره حجرات ) 9و  4(، 10سوره يونس ) 42(، 5سوره مائده ) 103(، 2سوره بقره ) 171آيات 

 گیرند.در اين دسته قرار ميهم ( 59) سوره حشر 14 و (29سوره عنکبوت ) 63(، 25فرقان )سوره  44

 دنکنخردي را مذمت ميرفتار و اوصاف ناشي از بي. آیاتي که 6

(، افشاگري مضر به حال 2سوره بقره ) 44 :بدون دلیلي رگذاتفاوتند در اين آيات رفتار و اوصافي مان

سوره  65 :ن دلیل(، احتجاج بدو2سوره بقره ) 75 :(، تحريف کالم خدا2سوره بقره ) 76 :خويش

اتخاذ شفیع:  ،(10سوره يونس ) 100(، پلیدي: 5سوره مائده ) 58 :، استهزا و ملعبه نماز(3) عمرانآل

                                                 

 .32، آيه 6 :سوره انعام ،الدُّنْیَا إاِلَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ اآلخِرَۀُ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ یَتَّقُونَ أَفاَلَ تَعْقِلُونَ وَمَا الْحَیَاۀُ.  1

 .169، آيه 7 :سوره اعراف وَالدَّارُ اآلخِرَۀُ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ یَتَّقُونَ أَفاَلَ تَعْقِلُونَ،.  2

 .46، آيه 32سوه حج:  . 3

 .170، آيه 2 :. سوره بقره 4

 .22، آيه 8:. سوره انفال5
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را  (59سوره حشر ) 14 :قه و رجزخواني(، تفر49سوره حجرات ) 4 :ادبانه(، رفتار بي39سوره زمر ) 43

  کنند.تعقل نمي بیشتر کافران :فرمايدمي (5سوره مائده ) 103خردي نسبت داده و در آيه به بي

 شود:بیان ميمورد دو از اين دسته 

 دون دليلگذاري بفرق

شما اينکه  کنید، بادهید و خود را فراموش ميآيا مردم را به نیکي فرمان مي»فرمايد: در سوره بقره مي

 1.«انديشید؟خوانید؟ آيا هیچ نميکتاب ]خدا[ را مي

 شافشاگري مضر به حال خوی

کنند، اند برخورد ميا کساني که ايمان آوردهو همین يهوديان[ چون ب]»فرمايد: در سوره بقره مي

چه خداوند بر شما از آن گويند: چراکنند، ميايم و وقتي با همديگر خلوت ميگويند: ما ايمان آوردهمي

شما  کنید تا آنان به ]استناد[ آن، پیش پروردگارتان بر ضدگشوده است، براي آنان حکايت مي

 2.«کنید؟استدالل کنند؟ آيا فکر نمي

 دهدمي در دنيا خبر افراديخردي . آیاتي که در آخرت از بي7

و ]او= شیطان[ گروهي انبوه از میان شما را سخت گمراه کرد. آيا »فرمايد: در سوره ياسین مي

 3.«توانستید تعقل کنید؟نمي

]میان[ و گويند اگر شنیده ]و پذيرفته[ بوديم يا تعقل کرده بوديم، در »فرمايد: در سوره ملک مي

 4.«دوزخیان نبوديم

 ادراک در قرآن

تولد  آغاز درانسان  .در اين مجموعه قرار داردنیز و انسان است هاي موجودات زنده ادراك از ويژگي

ه چیزي کو به شکوفايي و فعلیت نرسیده  استيعني قوه ادراکي او در حالت استعداد  5.دداننمي يچیز

  .کندشده و رشد مي بداند، اما اين قوه اندك اندك آشکار

 ادراک حسي

در اين مرحله  توانايي ادراك يکي از استعدادهاي نفس انساني است که اولین مراحل آن حسي است.

شنود، گرما و بیند، ميکند، مياش با دنیاي بیرون از خود ارتباط برقرار ميگانهانسان با حواس پنج

  کند و... .سرما را درك مي

چیزي » يد:فرمااره کرده است، مانند آنجا که ميآيات به توانايي ادراك حسي اش در برخيکريم قرآن 

                                                 
 .44، آيه 2. سوره بقره: 1

 .76، آيه 2. سوره بقره: 2

 62، آيه 36. سوره يس: 3

 .10، آيه 67. سوره ملک: 4

 . 78، آیه 16. سوره نحل: 5
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گوش و  1.«همه مورد پرسش واقع خواهند شد ،را که بدان علم نداري دنبال مکن، زيرا گوش و چشم و قلب

در که ادراك عقالني خاطر به نیزقلب  .هستندانسان دو ابزار ادراك حسي از پنج حس مسئولند چون چشم 

تا قلوبي داشته باشند که با آن تعقل »: هفرمود مسئول است. در سوره حج به آن تصريح کرده آيه ديگر 

 .است مسئول ،ندشوميمنتسب آن به  شراده و اختیارا ،اتهمه ادراکاينکه خاطر به انسان 2.«کنند

شنیدن، ديدن، خوردن،  هوسیلبه شوند،او واقع ميکه در مقابل ي و اعمال انسان در مواجهه با اشیا

روز به روز بر به ذهن، اسامي آنها صورت و سپردن را درك کرده و با آنها معاني  ،کردن لمسبويیدن و 

 .ايدفزامي خود دانش

 يئادراک معناي جزالف( 

رفتار و با ديدن و شنیدن کند، قرار گیرد، ي که در اموال تصرف ميديگرکنار  مدتي درفردي اگر 

د و با يا مانع کاهش آن ش دوفزا بر آنتوان مي فرا گیرد که با چه نوع تصرفي در اموالواند تميگفتار او 

که فرمود: چنان آيا او به اين سطح از رشد ادراکي رسیده است يا خیر؟ که توان دريافتآزمايشي مي

ي و عقلي[ يتیمان را بیازمايید حتي وقتي که به سن زناشويي رسیدند، پس اگر در ايشان رشد ]فکر»

 3«.اموالشان را به آنان رد کنید ،يافتید

به رشد ادراکي درون او  ي خاصهاي محسوس در رفتار فرداز نشانه دتوانميانسان به اين ترتیب 

  .يا خیر به رشد رسیده استکه  برد و بگويدبپي  -که معنايي نامحسوس است-

انیم، ممکن است از رفتار و گفتار پوشاندن چیزي بدبه مفهوم لغوي آن چنین اگر کفر را هم

که خداوند افرادي که ادعاي ايمان به خدا را دارند، به اين معنا يا عدم آن در درون آنها برسیم، چنان

ون چون عیسي از آنان احساس کفر کرد، گفت: ياران من در راه خدا چه کسانند؟ حواري»فرمايد: مي

 4.«گفتند: ما ياران ]دين[ خدايیم

هاي حسي در کفر دروني قابل درك حسي نیست، آن حضرت از آثار و نشانهاينکه  بهبا توجه 

آن قدر آثار و قرائن حسي گاهي گفتار و رفتار آنها به کفر دروني آنها که غیرمحسوس است پي برد. 

د. حال آن که دادرك معناي نامحسوسي مانند کفر را به حس نسبت توان ميزياد و عیني هستند که 

 است. را وهم کردهتوان گفت معناي جزئي کفر الح اهل منطق ميبه اصط

 ادراک معناي کليب( 

 ،رسد که قادر است به معاني عام و مطلق دست يابداي ميخود به مرحلهادراکي انسان در مسیر رشد 

ن رشد معاملي آ :آن را از مفاهیم ديگر جدا سازد و بگويدمفهوم را تعريف کند و معاملي رشد  مثالً

                                                 
 .28، آیه 36. سوره اسراء:  1

 .46، آيه 32.سوره حج:  2

 .6، آيه 4، سوره نساء: تَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْوَابْتَلُواْ الْیَتَامَى حَ. 3

 .52، آیه 3عمران: . سوره آل 4
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 است که شخص بداند چگونه معامله کند که سود ببرد و ضرر نکند.

 بگويداين مفهوم را تعريف و تحديد کند و از کفر و ايمان جزئي به کفر و ايمان مطلق برسد و  يا

هاي جزئي به هرکس چنین کند کافر است، يا از ستايش عام بگويدطور به پوشاندن است و کفر

ي توانايي گويندگي، در گريددر يک شخص توانايي نويسندگي، در  ثالًم .ستايش عام و مطلق برسد

و هر يک را بیند جراحي و ... را مي تواناييشخصي ديگر حل مسائل رياضي و در  ي توانايي برسوم

بلکه  ،اندها خود به خود پديد نیامدههر يک از اين تواناييکه بینید سوي ديگر ميکند. اما ازستايش مي

شود که هر اند، پس به اين معنا منتقل ميها و تمرينات عملي تحقق يافتهيک رشته آموزش به دنبال

 بیند.آن را  نمياينکه  ثري است باؤثر از مأ، يا متاي معلول پديدآورندهپديده

ها از کدام مبدأ شودکه اينهاي افراد ميتواناييآمدن  ثر در پديدؤبعد متوجه پديدآورنده و علت م

وجودشان از  و افراد که حیات گويدز خود آنها است؟ پیش خود ميهاي افراد ااند؟ آيا تواناييهشد صادر

هاي يحیات و تواناي در ثرتوانند مؤند آب و غذا نیز که نميجاني مانخودشان نیست، موجودات بي

او نامي  و براي هايش از خود اوستحیات و تواناييشود که ثري ميغیرمادي باشند، پس متوجه مؤ

گويد اوست که خالق و پرورنده همه موجودات عالم است و به و ... مي Godخدا، اهلل،  کند،انتخاب مي

 1.للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَالْحَمْدُاوست:  رگويد: مطلق ستايش در خوال ميقزبان 

ل دهد هاي محسوس تفصیقادر است بین صورتادراك انسان در اين سطح عقالني و با وجود آن 

هاي آنها را دريابد و به مفاهیم مشترك بین آنها که ممکن است دائمي، ثابت، تام ها و اشتراكو افتراق

ل شود و ينا ها و غايات غايب از حسثر در پديدهؤل و عوامل مو مطلق باشند دست يابد و به کشف عل

معیارهايي آنها را به ماليم و ناماليم، لحاظ  اکشف و مقايسه و ب هاها و ديگر پديدها بر انسانآثار آنها ر

 ند.کب و خبیث تفکیک ح و طیّسن و قبخوب و بد، حُ

هايي را قادر است با فرض بود يا نبود عواملي در کنار برخي ديگر، وضعیتين سطح ادر درك لحاظ به چنینهم

تواند حکم و مي اساس اين ادراکاترهايي را به دست آورد. انسان بقو تفري 2هاب بر جمعتبیني کند و غايات مترپیش

 تواند مستقل باشد.ميحکم نیز  عمل کند. اگر انسان در فهم و درك به خودش متکي باشد، در

و از  «عقل»بازدارندگي لحاظ به ،ر باالترين سطحرا دو فهم درك توانايي بر قرآن  رسدبه نظر مي

عنوان به ،به جهت استداللمین فعالیت و از هنامیده است  تعقلرا فعالیت ادراکي در اين سطح 

لحاظ به فعالیت ادراکينتیجه ز و اکرده ياد  «تدبر»عنوان به و به جهت پیگیري و تأمل «تفکر»

لحاظ به ،«درايت»ي اشتمال و فراگیرلحاظ به ،«معرفت»یلي بودن تفصلحاظ به ،«علم»نمايي واقع

 . استگفته « شعور»بیني و نازك ، ريزبینيدقتلحاظ به و« فقه»استناد 

 

                                                 
 .2، آيه 1. سوره حمد: 1

 سازي انسان اشاره خواهیم کرد.به قدرت نظام ترکیب ذيل بحث . بعدا  2
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 ادراک عقالني

 ي متعدد؟نيا معااست يک معنا اراده شده قط فقرآن واژه عقل در از آيا 

است که قائل اين قرآن در مورد واژه عقل در مانند صاحب مفردات  مشهورلغت  اهل برخيعبارت ظاهر 

اد انسان است که او را قادر بر هر ناي دنظر وي عقل در برخي آيات به معناي قوهبه به چند معنا شده است.

 2يعني علم به امور اطالق شده است. ،در برخي ديگر از آيات بر معناي حاصل از عمل اين قوه 1کند،مي ركد

توان بست و بازداشت. درك انسان يک وجود اي از ادراك است که با وجود آن ميهمرتبرسد عقل نظر ميبه

  3نام آن عقل است.و مرتبه در يک سطح  کهد رنام متفاوت داو کاربرد، اثر  داراي مراتب است که در هر مرتبه

تواند درك کند که اگر انسان خدا و آخرت را نفي کند، به حقوق ديگران نفس در اين سطح مي

 خواهد براي ديگران نخواهد، محیطچه را براي خود مين خودش و ديگران فرق بگذارد و آناندازي کند، بیدست

شود. هايش تخريب کند و... منجر به جنگ، فساد و انحراف از مسیر خلقت ميرا براي رسیدن به خواسته زيست

 .استعقالني قرآن از منظر ادراك با اين اوصاف  !کناين گونه م :گويددارد و ميپس صاحب خود را باز مي

بیند و براي ا ميادراك انسان در يک سطح ديگر که تنها خودش و منافع خود و گروه و جمعش ر

کساني که  در مقابلقرآن دهد، متأثر از هواي نفس است. دفاع از اين منافع ديگران را در تنگنا قرار مي

تابع ادراك بازدارنده در معرفت کند که از افرادي ياد ميهاي عقالني ملتزمند به عقل و ادراك و شیوه

خواهند يعني مي .ته يا هواي نفس خود هستندواسگمان و وهم و در پي خبلکه تابع  ،نیستندعقالني 

هايشان برسند گرچه مستلزم نفي حقوق ديگران و انکار حقايقي مانند وجود به خواستههر طور شده 

تابعان از  يگاه 5.دگیردر مقابل هوا قرار ميعقل در کالم وحي به اين ترتیب  4.خدا و آخرت باشد

در  7.زده هستندکساني که شیطان يو گاه 6کندنند ياد ميککساني که تعقل نميعنوان به هواي نفس

 . استبا درك عقالني، جهل گفته  هسيقامدر ك ادرااين گونه  به برخي آيات

 ،داردبلکه يک قلب و يک ادراك  8،درانسان دو قلب ندا ندارد. زيرا يکادرسیستم ا گونه ان دوانس

 چند سطح با کارکردهاي مختلف. رد

بگذارد و خوب را از بد جدا کند و پاي صاحب  تفاوتياك انسان بین مدرکات قوه ادر موقع هر

عقل است. در اين حالت است که گفته ، و او را از ارتکاب قبیح باز دارد دبندبخود را در مسیر بد 

                                                 
 .577صفهاني، مفردات، ص . راغب ا1

 .همان. 2

 .48، ص 1. بنگرید به: طباطبايي، المیزان، ج 3

 .14، آيه 27سوره نمل:  ،وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَۀُ الْمُفْسِدِینَ .4

 .28، آيه 18، سوره کهف:  عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًاوَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ. 5

 .42آيه ، 10یونس: سوره ، وَمِنْهُم مَّن یَسْتَمِعُونَ إِلَیْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ الَ یَعْقِلُونَ. 6

 .275، آيه 2، سوره بقره: إاِلَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّبَا الَ یَقُومُونَ. 7

 .40، آيه 33 :مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ، سوره احزاب. 8
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 1کند.شود قلبي دارد که با آن تعقل ميمي

را صاحب خود و را ببیند زودگذر دنیايي نگذارد و تنها لذات  تفاوتهمین ادراك اگر بین بد و خوب امور 

نیست و هواي و تمايالت حیواني )غضبي و شهواني( سوق دهد عقل تکبر  ،به سمت خودبیني، خودخواهي

 3فهم عقالني ندارد.درك و با آن  که 2پرده کشیده شدهاو قلب بر شود ست که گفته ميجانفس است. در اين

 ادراک شهودي

در اين  شود کهآورد که توسط قلب انجام مياز ادراك سخن به میان مي در کالم وحي از قسم ديگري

محل درك، در معناي نفس که قلب  اژهو يکريم گاهقرآن پیشتر گفته شد در  گزارش مورد نظر نیست.

کار به ستها، عواطف و اوصاف اويا ادراكتواضع و تکبر کینه،  و دوستيايمان و کفر، تفکر، و  فهم، تعقل

کار به است 5به معناي نهادي در نفس انسان که قادر بر درك ايماني، عرفاني و شهودي يو گاه 4رودمي

و تنها در صورتي که نفس انسان  شوداخالقي جمع نمي اك انساني با رذايل و اوصاف بدِاين قسم ادر .رودمي

ما بر او خوانده شود گويد:  چون آيات»فرمايد: ميچنانکه  کند.ها و اوصاف بد پاك باشد عمل مياز آلودگي

هايشان شدند زنگار بر دل، نه چنین است ]به سبب[ آنچه مرتکب ميهاي پیشینیان است]اينها[ افسانه

  7.آورندقلوبشان با الهامات الهي آشنا نیست ايمان نميکه کساني  6«.بسته شده بود

 ادراک وحياني

ك نیز در آيات حیاني است. از اين قسم در، درك وپايه آن شکل گرفتهبرقرآن ادراك ديگري که 

به من وحي شده تا به قرآن اين » فرمايد:. ميولي در اين گزارش موضوع بحث نیست ،متعدد ياد شده

 8«.وسیله آن شما و هر کس را ]که اين پیام به او[ برسد، هشدار دهم

 ادراکات متقارب

واژگان  زبلکه ا ،نشده استو تعقل استفاده عقل  هواژتنها از ، دركفعالیت نفس براي فهم و ز اقرآن در 

هاي مختلف ويژگيلحاظ به نیزمعرفت، درايت، فقه، شعور و ...  حکمت، علم، ،تدبر ،تفکر مانندديگري 

باشیم الزم است نگاهي به معنا و مفهوم اين واژگان داشته در اينجا شده است. گیري فهم و درك بهره

  ي صورت گیرد.تربیشآشنايي تا با درك عقالني 

                                                 

 .46، آيه 22 :، سوره حجفَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا. 1

 .25، آيه 6 :، سوره انعامعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّۀً أَن یَفْقَهُوهُوَجَ. 2

 .101، آيه 7 :، سوره اعرافلَهُمْ قُلُوبٌ الَّ یَفْقَهُونَ بِهَا. 3

 .89، آیه 26: ءشعراسوره ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ. 4

 .37آيه  ،50: ، سوره قافلَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌإِنَّ فِی ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ  .5

 .14و  13، آيه 83 :مطففینسوره  ،إِذَا تُتْلَى عَلَیْهِ آیَاتُنَا قَالَ أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ، كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا یَكْسِبُونَ. 6

 .22، آيه 16نحل: ، سوره حِدٌ فَالَّذِینَ الَ یُؤْمِنُونَ بِاآلخِرَۀِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَۀٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَا .7

 .19، آیه 6، سوره انعام: وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ ألُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. 8
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 ر تفكّ

 1«هاي ذهني و تأمل در آنهاکارگیري داشتهبه»هاي نفس انسان است. تفکر ايييکي ديگر از توانتفکر 

ها و مقايسه بین داشته از طريق . اين هدفدانديا پاسخ به پرسشي است که نمي نادانيهدف رفع  اب

هاي اسبه و طرح احتماالت و دفع احتمالتشخیص صحیح از سقیم و حق از باطل و خوب از بد، يا مح

 بیني موانع و يافتن راه رفع آنها و حل مسائل و مشکالت و ...خذ احتمال موجه و پیشأضعیف و 

 2است. نادانستهي کشف راها بداللت و راهبري داشتهلحاظ به فکر فعالیت درونيدرواقع 

در قالب فعل و به  موارد، اين واژه را بار از واژه فکر استفاده شده و در همه 18قرآن در آيات 

آيه( پس  7آيه( تفکر را طلب کرده و در برخي آيات ) 8کار برده است. در برخي آيات )معناي مثبت به

 .وجود داردکنید يا زمینه تفکر فرمايد: بسا تفکر کنید، يا چرا تفکر نمياز بیان و تفصیل اموري مي

پرسند، بگو: در آن دو، گناهي بزرگ و سودهايي راب و قمار از تو ميدرباره ش»فرمايد: در سوره بقره مي

پرسند چه چیزي انفاق کنند؟ بگو: مازاد تر است و از تو ميبراي مردم است، ]ولي[ گناهشان از سودشان بزرگ

 3.«گرداند، باشد که بینديشید]بر نیازمندي خود[ را. اين گونه خداوند آيات ]خود را[ براي شما روشن مي

 ر تدبّ

عواقب  همالحظ»، تدبر است. تدبر در لغت به معناي هبه آن اشاره شد کالم وحيکه در  يديگرفعالیت ادراکي 

گیري آيات يکي بعد کريم، بررسي و پیقرآن ر در آيات رسد مراد از تدببه نظر مياست.  4«امور و تفکر در آنها

روشن شود که آيا در متن اختالف يا کند، ميدبر تکسي که و تأمل و تفکر در آنهاست تا براي  ياز ديگر

الزم يا خیر. آيا متن از اتقان و استحکام  فاوت داشته وجود داردمتت چیزي دال بر اين که گوينده حاال

  د؟ي بر چه معنايي داللت دارئجزکند و هر چه هدفي را دنبال ميکلي طور به ويا خیر است برخوردار 

آيا در اين »فرمايد: نوشته( را مطرح کرده و مي و )کالم، سخن قول، در يک آيه تدبر درقرآن 

 5.«اند؟سخن نینديشیده

کتابي مبارك است  ]اين[» فرمايد:کند و ميرا مطرح ميقرآن خود کتاب اي ديگر تدبر در آيات در آيه

 6«.گیرند و متذکر شوند ايم تا ]درباره[ آيات آن تدبر کنید و خردمندان پندسوي تو نازل کردهکه آن را به

کنند؟ يا ]مگر[  تدبر نميقرآن آيا در »فرمايد: کند و ميرا مطرح ميقرآن اي ديگر تدبر در در آيه

 7.«هايي نهاده شده است؟هايشان قفلبر دل

                                                 
 .. المنجد1

 .58العسکري، ابوهالل، الفروق اللغويه، ص . التفکر تصرف القلب بالنظر في الدالئل، 2

 .219، آیه 2. سوره بقره: 3

  .عواقبه و تفكر فیه، المنجد ايادباره .تدبر االمر: نظر في 4

 . 68، آيه 23سوره مؤمنون:  ،أَفَلَمْ یَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ. 5

 .29، آيه 38، سوره ص: وَلِیَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِكِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِّیَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ . 6

 .24، آيه 47، سوره محمد: أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. 7
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آيا در »فرمايد: چنانکه مياست هدف کشف اختالف در آن  ابقرآن تدبر در  اي ديگر خواستاردر آيه

يعني اگر  1.«يافتندانديشند؟ اگر از جانب غیرخدا بود قطعاً در آن اختالف بسیاري مينميرآن ق]معاني[ 

قرآن در ش پر از اختالف بود و چون علمي به هستي ندارد، کالم هاحاط از جانب کسي بود که اشراف و

 2.دارداحاطه  خداي واحدي است که به هستي و زمان هپس از ناحیهیچ اختالفي نیست. 

تأمل و  اين آيهتدبر پرداختن به چیزي بعد از چیزي است و در مورد »گويد: مه طباطبايي ميعال

 3«.ديگر است هبعد از آيقرآن اي از فکر در آيهدرنگ و ت

عواقب لحاظ به فرق بین تدبر و تفکر اين است که تدبر تصرف قلب»گويد: البیان ميمجمع صاحب

 4«.داليللحاظ به است و تفکر

 علم

مطلق دانش است،  ،اما مراد از علم در قاموس قرآن ،استفاده شده استقرآن بار در  800 بیشتر ازعلم از ماده 

 و يقیني. يبا وصف ظني، اطمینانحتي عقلي و فراعقلي، ي، حسي، خیالي، وهم، حصولي ،ورياعم از حض

از جانب و رون دهايي که از ، يا دانستهخودش لم هرکس به گرسنگي يا سیريحضوري مانند ع

 پیامبران. انشدمانند  5شده استاعطا  نسانبه اخداوند 

ايم( شهادت )ديده دانیمچه ميما جز آن»فرمايد: ميجا که آن .اشاره داردنیز حسي  علمبه قرآن در 

  6.«دهیمنمي

پي کفرشان  يا ايمانبه وهمي مانند دريافت کساني که با امتحان افراد، دانش درباره قرآن 

سوي ن تشخیص داديد، ديگر ايشان را بهید. پس اگر آنان را با ايمايآنان را بیازما»فرمايد: مي، برندمي

 7.«نگردانید کافران باز

و »فرمايد: مي ،رسدميدر مورد امنیت يا خوف که حق و باطل خبري استنباط عقلي مانند دانش درباره 

انتشارش دهند؛ و اگر آن را به پیامبر و اولیاي خود  ا وحشت به آنان برسد،يچون خبري ]حاکي[ از ايمني 

  8.«خود را دريابند توانند درست و نادرست[ امراند که ]مياز میان آنان کساني ارجاع کنند قطعاً

هاي وحیاني که خداوند در اختیار پیامبرانش قرار فراعقلي مانند آموزهعلم کريم در مورد قرآن 

 9.«دانستي به تو آموختدا کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را نميخ»: ه استرمودنیز ف دهد،مي

                                                 

 .82، آیه 4، سوره نساء: كَثِیرًا أَفاَلَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتاِلَفًا. 1

 .19، ص 5. بنگرید به: طباطبايي، المیزان، ج 2

 همان.. 3

 .124، ص 3-4، ج البیانمجمع. طبرسي، 4

 .86، آيه 12 :يوسفسوره ، . أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا الَ تَعْلَمُون5َ

 .81آیه  ،همان، مَا شَهِدْنَا إاِلَّ بِمَا عَلِمْنَا. 6

 .10، آيه 60 :تحنه. سوره مم7

 .83، آيه 4. سوره نساء: 8

 .113، آيه 4 . سوره نسا،:9
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 حكمت

گفته شده: در لغت است.  حکمت رفتهکار بهنزديک به عقل  يمعنا براي دركقرآن در که واژه ديگري 

کالم موافق حکمت »و نیز گفته شده:  1«حکمت عبارت است از شناخت برترين اشیا به برترين علوم»

  2«.حق است

 بخشد و به هر کس حکمت داده شود، بهخدا[ به هر کس بخواهد حکمت مي»]فرمايد: ميدر آيه ديگر 

بريم که حکمت دانش مطابق با به قرينه خیر فراوان پي ميبا اين حال  3.«خیري فراوان داده شده است يقین

ه در انجام کار شود کسي داده ميآيد و به کو الهام الهي به دست ميرشد يافته  با عقل. اين دانش واقع است

حکیم ياد عنوان به از خودشخداوند متعال  تر از کار خیر نیست.را هیچ کاري محکمزيخیر فرو رفته است؛ 

 است. حسن در کمال اتقان و کاري کند  هر پسخیر محض است داناي مطلق و کرده است؛ چون 

 معرفت

در است. معرفت را رفته کار به عقل نزديک به ينامعدرك ي براقرآن که در ديگري است  واژهمعرفت 

هر یلي به ، علم تفصعرفتم شد و گفتهاند معنا کرده 4«ادراك هر چیزي آن گونه که هست»به لغت 

  5یلي باشد.صا تفيخالف علم که ممکن است اجمالي چیزي است بر

که قرآن آمدن د بعد از وهيفرمايد: جمله مياز .ده شده استدر چندين آيه استفا معرفت هاز ماد

که اين اسالم )ص(  شخص پیامبر نشناختبعد از دانستند و هايي بود که پیش از آن ميمؤيد نشانه

چه ]که اوصافش[ را ولي همین که آن»انکار کردند  او را بشان آمده است،اتک که در ي استپیامبرمان ه

 6.«شناختند برايشان آمد، انکار کردندمي

 ایتدر

اند درايت برخي گفته ي متقارب با معناي درك عقلي دارد.که معنااست هايي ديگر از واژه يکيدرايت 

 7.اند همان علم است، با اندك تفاوتبه معناي فهم است و برخي گفته

تو »... فرمايد: جمله آنجا که مياز .استفاده شده استقرآن در چند آيه از درايت از ماده 

يک از بندگان  که هر يمري گردانیدنوايمان ]کدام است[ ولي آن را دانستي کتاب چیست و نه نمي

 8.«نمايیموسیله آن راه ميخود را بخواهیم به

                                                 
 .270، ص 3، ج العربلسان ابن منظور،. 1

 المنجد.حکمه الکالم الموافق الحق، . ال2

 .269آیه  ،2. سوره بقره: 3

 . المعرفه، ادراک الشیء، علي ما هو علیه، المنجد.4

 .62، ص . بنگريد به: عسکري، الفروق اللغويه5

كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَۀُ اللَّه عَلَى وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ یَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِینَ . 6

 .89، آيه 2سوره بقره: ، نالْكَافِرِی

 .73عسکري، الفروق اللغويه، ص . 7

 .52، آيه 43. سوره زخرف: 8
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 فقه

 1«دانش و فهم چیزي»فقه يا زماني درك و فهم به واژه فقه تعبیر شده است. قسمي در برخي آيات از 

مشاهده و مطالعه میداني يا ل يا با ا دلیل و مدرك به آن رسیده باشد، حابشود که جوينده حاصل مي

 مل و تفکر عقالني.قلي و يا با تأبه داليل ن

اي اد[ کوچ کنند، پس چرا از هر فرقههممکن نیست مؤمنان همگي ]براي ج»فرمايد: خداوند مي

ه قو فقه و تفقه کار 2.«يابند؟ )تفقه( کنند تا در ]صحنه عمل[ در دين آگاهياي کوچ نمياز آنان دسته

اي نیست رو چارهازاين .کسب دانش عمیق و استداللي براي همگان میسر نیستادراکي انسان است. 

 بخشي از افراد به کسب دانش عمیق در هر زمینه و موضوعي بپردازند.اينکه  جز

در برخي  3.کالم آنها را بفهمندعمق مردمان که تند آرزو داشپیامبران فرمايد: در برخي آيات مي

آيات کساني که در برخي  4.«کنیم تا آنها بفهمندبیان مياي گونهبه ما اين آيات را»فرمايد: ميديگر 

و چون  6«فهمندآنها قلبي دارند که با آن نمي» :فرمايدو مي 5کندزش ميرسرا دارند عمیق ن فهم

 7ترسند.فهمند از بندگان خدا بیش از خدا مينمي

 شعور

چون اين علم از طريق حواس پنجگانه حاصل و  و ريزبیني است 8«قیقعلم د به معناي شعور در اصل»

به معناي درك  «شعر»در بیشتر آياتي که از ماده تعبیر شده است.  9شود از حواس به مشاعرمي

نفي کرده  11 لَا يَشْعُرُونَو  10 لَا تَشْعُرُونَ :تر از مو، استفاده شده اين درك را با جمالتي مانندباريک

نزد خدا است و  معجزاتبگو: »فرمايد: يک آيه نیز با استفهام انکاري آن را نفي کرده و مياست. در 

آگاهي ه درك و يعني شما راهي ب 12.«آورنددانید که اگر ]معجزه هم[ بیايد باز ايمان نميچه ميشما 

 نداريد مگر از طريق پیامبران. غیب از

                                                 
 . 69گويد: الفقه هو العلم بمقتضي الكالم علي تأمله، عسكري، الفروق اللغويه، ص . المنجد و در فروق اللغويه مي1

 .122، آيه  9 سوره توبه: مْ طَآئِفَۀٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ؟وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ كَآفَّۀً فَلَواْلَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَۀٍ مِّنْهُ. 2

 .28، آيه 20، سوره طه: یَفْقَهُوا قَوْلِی. 3

 .65، آيه 6 ، سوره انعام:انظُرْ كَیْفَ نُصَرِّفُ اآلیَاتِ لَعَلَّهُمْ یَفْقَهُونَ. 4

 .78، آيه 4 :ءسوره نسا دِیثًا،فَمَا لِهَؤاُلء الْقَوْمِ الَ یَكَادُونَ یَفْقَهُونَ حَ. 5

 .179، آيه 7، سوره اعراف:لَهُمْ قُلُوبٌ الَّ یَفْقَهُونَ بِهَا. 6

 .13، آيه 59، سوره حشر: لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَۀً فِی صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا یَفْقَهُونَ. 7

 .64ص  ،رسند، عسکري، الفروقعلمي است که به دقت مو به آن مي ، شعور456. راغب اصفهاني، مفردات، ص 8

 ، همان.. مشاعر يعني حواس9

 .2، آيه 49، سوره حجرات: 154، آيه 2، سوره بقره: لَا تَشْعُرُونَ. 10

 و آيات ديگر. 95، آيه 7، سوره اعراف: 12، آيه 2، سوره بقره: لَا یَشْعُرُونَ. 11

 .109، آيه 6سوره انعام: ندَ اللّهِ وَمَا یُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتْ الَ یُؤْمِنُونَ، قُلْ إِنَّمَا اآلیَاتُ عِ. 12
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 مقدمات درک عقالني

الزم است مقدماتي طي شود که اجماالً داشته باشد درك عقالني اي که بتواند مرحلهبه انسان براي رسیدن 

و طرح و دفع محاسبه  ،تفصیل و تحلیل( ،نتبیّ)جداسازي مقايسه،  ،ر(تتبع )تدبّيادگیري، پرسش،  عبارتند از:

بدهد، يا ارشناسي کنظر  ،دلیل هدر مورد موضوعي با ارائکند و  1استنباطدر نهايت بتواند  اتو ترکیب  احتماالت

 بیني کند.عاقبتي را پیشآينده و فساد وضعیتي را روشن يا وضعیت مطلوبي را ترسیم و يا يا ، یینروندي را تب

 یادگيري و فهم

او ذخیره  هگانه به ذهن انسان وارد و در حافظهايي است که از طريق حواس پنجهنستدابر مبتني تعقل

بخشي ديگر . گیردقهري است و با شنیدن و ديدن اموري را ياد مي هاي بشرهنستاند. بخشي از داشده

 آيد.به دست ميو تحقیق اختیاري است که با آموختن و پژوهش  او هاياز دانسته

 پرسش

از اهل فن عوت به پرسش دانسان را قرآن انسان است. آياتي از  يدر جهت يادگیري اختیار پرسش

 2 .«از اهل ذکر بپرسیدد دانیاگر نمي»فرمايد: کند و ميمي

 .و بخواهد آن را بفهمد شودبنسبت به موضوعي خود متوجه جهل است که انسان زماني  پرسش

شود. به هر حال با هر پرسشي ممکن بسیار سخت و پیچیده ميهاي ساده و شامل پرسش گريپرسش

 مور ياري رساند.ت اشکالتاريکي در ذهن انسان روشن شود و او را در حل مسائل و م هاست نقط

 مقایسه

حیات دنیا جز بازي و سرگرمي »فرمايد: مثالً ميو شود ميدعوت به مقايسه  عقلمرتبط با در برخي آياتِ 

انسان  3«.کنید؟ر است. آيا انديشه نميکنند بهتبراي کساني که پرهیزگاري ميسراي آخرت  قطعاًنیست و 

و  و اين دو سرارا نیز فهم و تصديق با تعقل سراي آخرت کند اگر خوبي درك ميزندگي دنیايي را که به

د که سراي آخرت بهتر است و بنابر ادراك عقالني ممکن است با تقوا يابدر ميمقايسه کند با هم  را حیات

 اعراف نیز اين توانايي قابل فهم است.  هسور 169 هاز آي سراي آخرت را به دست آورد.

اند، همچون ل کساني که غیر از خدا دوستاني اختیار کردهثَمَ» فرمايد:عنکبوت مي هدر سور

ها است... ترين خانهدانستید در حقیقت سستاي براي خويش ساخته که اگر ميعنکبوت است که خانه

 4.«زنیم و جز دانشوران آنها را نیابندها را براي مردم ميلثَو اين مَ

نويسد: يعني آنها که وجه شبه بین مثل مي« ا الْعَالِمُونَوَمَا یَعْقِلُهَا إِلَّ»البیان ذيل مجمع صاحب

                                                 

 .83، آيه 4 سوره نساء: سْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ،رِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَوَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ األَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِی األَمْ .1

 .43، آيه 16. سوره نحل: 2

 .32، آیه 6. سوره انعام: 3

كَانُوا یَعْلَمُونَ... وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا  لَبَیْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِیَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ. 4

 .43و  41، آيه 29، سوره عنكبوت: لِلنَّاسِ وَمَا یَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ
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  1.«فهمنددانند آن را ميبه را ميلثّمَو مُ

خدا در داند دوستي غیرمي ،کسي که به خدا و قدرت و توانايي او علم داشته باشد )علم عقالني(

تواند ل را دارد و مياوست که قدرت فهم و درك اين مثازيرا  ،استعنکبوت  هخانسستي سستي مانند 

 . داشته باشد وابسته اتکاو  مقايسه کند و نتیجه بگیرد که نبايد به موجودات ضعیف

 (ن و تفصيلتبيّ)جداسازي 

ذهني مفاهیم دارد که نیز خارجي را تجزيه کند اين توانايي را  ياشیاقادر است گونه که همانانسان 

 جداها از يکديگر تفاوتشناخت  طرح احتماالت و گ وپس از تأمل و درن مقايسه وبا يکديگر را  خود

 اشتراکات و مناسبات آنها را ترکیب کند.لحاظ به ياد ساز

 نتبيّ

ن در لغت هم به تبیّده است. شن استفاده از واژه تبیّچیزي از چیز ديگر براي جداسازي قرآن در 

ن است. . درك عقالني متوقف بر تبیّنیز اين گونه استقرآن در  وي هم متعدرود کار ميبهعناي الزم م

کار رفته است، در چند آيه به 2،«هاتفصیل بین دادهتأمل و درنگ براي شناخت و »به معناي  نتبیّ

  3.«روشني از يکديگر جدا شده استهراه و بیراهه ب»جمله: از

ني که ايمان اي کسا»فرمايد: مي چنانکه .ن شده استتبیّدر قالب امر خواستار ديگر در چند آيه 

و جداسازي دوست از  4داريد، پس ]به هدف روشن شدن امرن در راه خدا گام برميايد، چوآورده

 5«.خوب وارسي کنیددشمن و حق از باطل[ 

يا قضاوت يا اجراي  ،ذاريگقانونره امور جامعه خواه در فضاي ااد هعرصرابطه با ديگران و در  بنابراين

راهي که ديگران  همطالعه و تحقیق الزم است تا شخص به عواقب ناخواست ن و وارسي با، تبیّامور ديگر

اند دچار نشود و يا اگر تاکنون تجربه نشده، با بصیرت و آگاهي در آن راه گام بردارد. رفتهن بدون تبیّ

 ، تحقیق ووارسيتبیّن )ايد، اگر فاسقي برايتان خبري آورد، اي کساني که ايمان آورده»چنانکه فرمود: 

 6«.مان شويدیشايد پانید و ]بعد[ از آنچه کردهکنید، مبادا به ناداني گروهي را آسیب برس جداسازي(

ن تبیّو  ررست مالزم با جستجو، تحقیق، تدبّشود که ايمان به معناي داز اين آيات نتیجه مي

ل قرار دلیل بطالن تصور کساني است که ايمان را در مقابل عقهمچنین اين آيات  .استعقالني 

 ن کنند.وسیله عقل تبیّمؤمنان را مخاطب قرار داده که بهچون در هر دو آيه  ،دهندمي

                                                 
 .446 ص ،8 – 7، ج البیانمجمع. 1

 : تأمله و تعرفه، المنجد.تبین الشیء. 2

، ص 1نويسد: قد تمیز االيمان من الكفر، الكشاف، ج زمخشري ذيل آيه مي .256 ، آيه2قره: سوره ب ،قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ. 3

303. 

 .552، ص 1بنگريد به: زمخشري، الكشاف، ج . 4

 .94، آیه 4. سوره نساء: 5

 .6، آیه 49. سوره حجرات: 6
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 تفصيل

خداوند[ براي شما از خودتان مثلي زده است. آيا در آنچه به شما روزي »]فرمايد: روم مي هدر سورکالم وحي 

طور که شما از يکديگر بیم و هماناشید مساوي بايم شريکاني از بردگانتان داريد که در آن ]مال با هم[ داده

 1«.کنیمانديشند به تفصیل بیان ميگونه آيات خود را براي مردمي که مييد از آنها بیم داشته باشید؟ ايندار

با تفصیل مفاهیم مالک بودن، زند و اين مثل را در نفي شريک داشتن براي خود ميخداوند 

ف، شريک داشتن در تصرفات و خوف ناشي از تصرف مملوك بودن، مساوي بودن در قدرت و تصر

آيا ممکن است شما راحتي در پاسخ اين پرسش؛ که سازد که بهخواننده را آماده مي شريک، ذهن

گويید نه! ب؟ و از آنها بترسیدشما مساوي باشند اموالتان داشته باشید که با در خود  بردگان ازشريکاني 

 داشته باشد؟  خود نمملوکا ي ازپس چگونه خداوند شريک

و چیني تواند تفصیل دهد و مقدمهميانسان کند چون اين مقدمات را به تفصیل بیان مي

 کند.گیري نتیجه

 محاسبه و طرح دفع احتماالت

در برخي آيات عقل از آن رو که قادر به طرح احتماالت مختلف و دفع احتماالت ضعیف و گزينش 

 فرمايد:که مياست، چناناحتمال قوي است مخاطب قرار گرفته 

آنچه از گويند: نه ما پیروي کنید! مي هنگامي که به آنان گفته شود: از آنچه خدا نازل کرده است،»

کردند و به راه کنیم، آيا هرچند پدران آنها چیزي درك نميپدران خود را بر آن يافتیم پیروي مي

 2«.رفتند ] باز هم درخور پیروي هستند[صواب نمي

کار د از تعصب و تقلید کورکورانه از پدران دست بردارند و عقلشان را بهخواهاين آيه از آنها ميدر 

خدا به امري از پیامبران و يا هدايت پیامبري اساس تعقل و بررسي کنند که آيا پدرانشان برگیرند 

آنچه از پدرانشان  پايبند بودند يا براساس هوا و هوس؟ و پس از مقايسه آنچه از طرف خدا نازل شده و

 به آنها رسیده است و طرح احتماالت ضعیف به آنچه قوت دارد و عقالني است پايبند شوند.

( نیز 28سوره قصص ) 60( و 6سوره انعام ) 32(، 2سوره بقره ) 179در اين زمینه از آيات 

 توان استفاده کرد.مي

دست آورد و آن فکر و عمل را به هاي عقل اين است که نتايج محتمل دوگونهپس يکي از توانايي

 را که با مباني سازگارتر يا به خیر و صالح فرد و جامعه است، برگزيند.

 (ارتباط بين مفاهيم)برقراري  ترکيب

تواند بین مفاهیم و ميا .داردوجود مختلف ارتباط بین مفاهیم و برقراري انسان توانايي ترکیب  در

                                                 
 .28، آيه 30. سوره روم: 1

 .170، آيه 2 سوره بقره: .2
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راستي در آفرينش به»گويد: وقتي مي .ها پي ببردآيات( به صاحب نشانهها )ارتباط برقرار کند و از نشانه

هايي که در دريا روانند با آنچه به مردم و در پي يکديگر آمدن شب و روز و کشتي ها و زمینآسمان

مردنش زنده  رساند و ]همچنین[ آبي که خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن زمین را پس ازسود مي

ها و ابري که میان آسمان و کنده کرده و نیز در گردانیدن باداي پراندهبدر آن هرگونه جن گردانیده و

 1«.هايي وجود داردنشانه انديشند واقعاًبراي گروهي که مي .زمین آرمیده است

اي خود به خود پديد نیامده است و از يابند که هیچ پديدهبه عقل درمي صاحبان انديشه با اتکا

 د.نرسالعلل ميد و به مبدأ و علتنبرمي آنها پي هپديدآورند به هاهپديد

ديگر آيا نظام رفتاري او با ايمان و عبارت به .نیز مؤثر است نسانآيا درك مبدأ در نظام رفتاري ا

 اعتقاد او به مبدأ ارتباط دارد؟

بگو: »گويد: عام ميان هسور 151نیز در برخي آيات مانند آيه قرآن عقل پاسخ مثبت است و در  نظراز 

چیزي را با او شريک قرار مدهید و به پدر  بیايید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده براي شما بخوانم:

رسانیم و به مکشید ما شما و آنان را روزي مي و مادر احسان کنید و فرزندان خود را از بیم تنگدستي

ک مشويد و نفسي را که خدا حرام گردانیده جز به حق اش نزديآن و چه پوشیده کارهاي زشت چه علني

 2«.باشد که بینديشید، سفارش کرده استها دادن آن اينهاست که خدا شما را به انجام .مکشید

حرمتي به والدين، جاهلي مانند: شرك به خدا، بيبارز شاخص  يندر اين آيه بعد از نفي چند

بدي در ظاهر و باطن و کشتن ديگران به ناحق،  کشتن فرزندان از ترس نداري، ارتکاب فاحشه و

 و چه ارتباطي بین هستندو غیراخالقي بد  امور اينچرا باشد که بینديشید و دريابید که  :گويدمي

گرچه  رسدمي به نظر .وجود دارديکتاي مؤثر در عالم  يیت خداو اعتقاد به ربوبامور حکم به بدي اين 

ي انسان ول ،شده و باور به خدا و آخرت تفکیک قائل شدر ذکر موابودن  توان بین غیراخالقيمي

توان تواند خود را قانع کند که اين اخالقیات را زير پا بگذارد. بنابراين ميمي غیرمعتقد در تزاحم منافع

ي خدا و تأثیر او در قائل به يکتاي انسانهستند که بازدارنده زماني  و غیراخالقي بودن اين اموربد گفت 

 الغايات بودن او و سیر انسان به سوي او باشد.م و غايتعال

چه  راما د 3گويد باشد که بینديشید؛نیز پس از ذکر جواز خوردن از چند مکان مي نور هدر سور

چیز؟ اين که انسان نیاز به خوردن دارد که قابل انديشه نیست، اما اينکه از مال چه کسي بخورد نیاز به 

داند اند يا ميتصرف داده هاز مال خودش يا کساني که به او اجازکند که مي انديشه دارد و عقل حکم

داند که مخالفند، اند يا ميي که اجازه ندادهاز مال کسان ليو ،تواند بخوردميکنند که مخالفتي نمي

                                                 
 .164، آيه 2. سوره بقره: 1

تَقْتُلُواْ أَواْلَدَكُم مِّنْ إماْلَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِیَّاهُمْ واَلَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ أاَلَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا واَلَ . 2

 .151، آيه 6سوره انعام:  ،ونَمَا بَطَنَ واَلَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إاِلَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ

 .61آيه  ،24: سورة نور، عْقِلُونوَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا... كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَ. 3
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اعمال رفتار و حساب و کتاب وجود دهد که قائل به اين تنها بعد از آن معنا ميچرا؟ . تواند بخوردنمي

 داند.مرتبط ميرا . عقل اين دو در سراي ديگري باشد

 سازي نظام

تواند مي ،هاي مختلفنظري و رفتارش در زمینهجمله مباني از شهايانسان براساس ارتباط دريافت

را با يکديگر عملکردها و يعني در زمینه سیاسي يا اقتصادي يا فرهنگي، مباني نظري  .سازي کندنظام

ناي گي بسازد. پس اگر عمل خود را برمبکیب کند و نظام سیاسي يا اقتصادي يا فرهنرت پیوند دهد،

نظام متولد  نوعيک  ،اي که در آن به خداي واحد و آخرت رسیده است بنا گذاردادراکات نظري ويژه

 ادراك مغاير است.گونه بر اين مبتني شود که با نظامات غیرمي

ها بداند قهراً نظامات مغاير را بد آنبه  رسانندهها و ر خوبياگر او نظام خود را خوب و پاسدا

 ند و اعمال خود را در جهت نیل بهداخالق و منعم خويش مي در نظام خوب خود را شاکرِاو پندارد. مي

برنامه، طرح  ،کند. نتیجه عقلي و منطقي اين گونه ادراکات اين است که اگر خداوند خالقظیم مينت او

 از آنها پیروي کند.به نفع اوست که هايي براي هدايت او داشته باشد مليا دستورالع

 

 مراحل شكوفایي عقل

کند. در برخي آيات به اين مراحل ل خود مراحلي را طي ميمعقل در مسیر تکا ،ناز منظر آيات قرآ

 اشاره شده است که عبارتند از:

 حُلُم

رسیدند بايد از شما کسب اجازه کنند،  1حُلُم()بلوغ چون کودکان شما به »فرمايد: نور مي هدر سور

 2.«کردندميگونه که آنان که پیش از ايشان بودند کسب اجازه همان

فهمد بايد ادراك معنا که مي اي ازيا مرحله ر آيه يا احتالم و بلوغ جنسي استد« حُلُم»مراد از 

اي تواند نشانهبلوغ جنسي مي 3.م داشته باشد و درنگ کند و با کسب اجازه بر ديگري وارد شودحِل

 شود.در اين سن است که تکلیف متوجه او مي باشد که او به اين مرتبه از ادراك عقالني رسیده است.

 رشد

يتیمان را بیازمايید حتي وقتي که به سن زناشويي رسیدند، پس اگر در »فرمايد: نساء ميه در سور

 4«.به آنان رد کنید ايشان رشد ]فکري و عقلي[ يافتید اموالشان را

                                                 
 . حلم الصبي: ادرك و بلغ مبالغ الرجال، المنجد.1

 .59، آیه 24سوره نور:  وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ،. 2

الطفال( عن حد الطفولیة بأن يحتلموا او يبلغوا السن الذي يحكم فیها علیهم انويسد: ...ثم خرجوا )زمخشري ذيل آيه مي. 3

 .254، ص 3...، الكشاف، ج بالبلوغ 

 .6، آيه 4سوره نساء:  وَابْتَلُواْ الْیَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَیْهِمْ،. 4
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دهد و اي از ادراك است که انسان راه را از بیراهه تشخیص ميمراد از رشد، رسیدن به مرحله

 شود که براي چه خلق شده است و کدام مسیر را برگزيند تا به آن مقصد برسد.متوجه مي

دايي اي است و شامل رشد و درك امور معاملي در سنین ابتاين رشد داراي طیف گسترده

 شود.کرد نیز مي ابراهیم )ع( اعطا حضرت که خداوند به 1همزمان با بلوغ جنسي تا رشدي

 دّاَشُ

براي نیز گرچه همین مرتبه  ده استشتعبیر  اَشُدّبه واژه عقلي رشد فکري و مراتب  برخي ازقرآن در 

تر[ نزديک مشويد تا به به مال يتیم جز به نحوي ]هرچه نیکو»فرمايد: مي ايخود مراتبي دارد. در آيه

اگر در ايشان رشد »آيه قبل که فرمود:  هنيبه قر« اشُدّ»در اين آيه  2.«خود برسد)عقلي( رشد حد 

 به رشد عقلي معنا شده است. 3«.يافتید، اموالشان را به آنان بدهید

رسید، يعني به  دّفالني به اشُ» :چنانکه در لغت هم آمده است .ت رشد استشدّ دّمراد از اشُدر برخي آيات 

رشد رسید به او  چون به شدت و قوت»فرمايد: )ع( ميحضرت يوسف  هدرباربه همین ترتیب  4.«قوت رسید

 .بوده است ي باالتر از رشد معامليو ظاهراً اعطاي حکم و علم به آن حضرت در سنّ 5«حکم و دانش عطا کرديم

 نتایج درک عقالني

گیري درست و مطلوب از انديشه و نتیجه ته از آيات، فهم،در يک دسقرآن تر اشاره شد که پیش

عقل دانسته است. نتايج متوقع از اين دسته آيات چیست؟ اجماالً وجود هاي طبیعي را منوط به نشانه

رسد که عبارتند از: کشف حقیقت، درك علت، درك غايت، به داللت همین آيات چند امر به نظر مي

 به غايت.رساننده عملي درك خوب و بد اعمال و نظام 

 حقيقتحق و ک در

کنند، ديگران قبول کلي انکار ميطور به کساني که واقعیت رااندك جز ببشري  هدر جامعچیست؟  حق

انسان اگر آنچه در ذهن شوند. در ذهن و قلب انسان منعکس ميوجود دارد که اقعیاتي و که دارند

 داند.خود را صادق مي هدانستانسان حق است و  ،دباشواقع بیروني و خارجي  با ، مطابقوجود دارد

، عقل، دين، قانون، حاکمیت و هر امر خودشچیستي  هدربارانسان زماني که حقیقت چیست؟ 

اطالعات الزم را ها بايد پرسد، براي رسیدن به پاسخ اين گونه پرسشمي يمحسوس و نامحسوس ديگر

 د هر چیزي را از حیث مفهومي تحديد کند.تجزيه و تحلیل عقلي انجام دهد تا بتوانکسب و 

للّهِ رَبِّ الْحَمْدُ»مانند  ايبا جملهکه د تا وقتي دانرا ب بايد حدود مفهومي اشیادرواقع  انسان

شود، آن را درك کند و بفهمد. ذهن هر انساني انباشته از مفاهیم آداب و رسوم، مواجه مي« الْعَالَمِينَ

                                                 

 .51، آيه 21نبیاء: سوره ا. 1

 .152، آيه 6: ماعناسوره  ،واَلَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْیَتِیمِ إاِلَّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ. 2

 .6، آيه 4. سوره نساء: 3

 . المنجد.4

 .22، آيه  12سوره يوسف: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَیْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا،  .5
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به او در يک جامعه  شده است. هايي است که به او القااشیا و سازه ،نینها، قواها، عرفها، روشسنت

 اي ديگرخواهند نماز بخواند، روزه بگیرد، حجاب داشته باشد و در جامعهاز او ميدهند و آموزش مي

 تواند در حقیقتِکس مياما هر ،خواهندميچیزهاي ديگري از او  دهند وديگر آموزش مياي گونهبه

 ها راست هستند يا خیر؟ترديد کند که آيا اين را است شده که به او القا مفاهیمي

هاي بسیاري دادهله در میان ئتناسب با حل مسهاي مبه دادهيعني  1اگر گفته شود به عقلش رجوع کند،

 با اتخاذ يک روش صحیحرجوع کند و  ،وجود دارد که در امور مختلف سیاسي، اقتصادي و فرهنگي در ذهن او

 يا به روشي صحیح مطالعه و تحقیق کند.  اي برسدتا به نتیجه انجام دهدش ذهني ، تعقل يا تالرفتيمع

باشد که از پیش در ذهن چیزي ن مطابق آاو و تحقیق تدبر  ،تفکر ،اگر نتايج و دستاوردهاي تعقل

افکند و به مي را دور گذشته هغیر آن رسید دانستکند و اگر به اند، آنها را تصديق مياو جا گرفته

 شود.دريافت جديد معتقد و ملتزم مي

يعني « لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»فرمايد: د و در آخر مينشودر بخشي از آيات اموري بیان مي وقرآن در 

رويد و به صحت يا سقم  وگويیم تا شما به فکر فرها را ميشما متعبدانه بپذيريد، بلکه اين خواهیمنمي

أَفَالَ »فرمايد: در برخي ديگر از آيات، پس از بیان مطالبي مي خود برسید. اين مطالب در نزد

انديشید؟ يعني بینديشید، چون اگر انديشه کنید به صدق اين مطالب يا نادرستي ؟ چرا نمي«تَعْقِلُونَ

افکار و رفتار و وضعیت خودتان پي خواهید برد. چون ما تصديق عاقالنه و انديشمندانه از شما 

 2«.ني عربي نازل کرديم باشد که انديشه کنیدما آن را قرآ»فرمايد: ین دلیل ميواهیم و به همخمي

راحتي به معاني الفاظ منتقل شده و نازل کرديم تا بهاست يعني به زبان عربي که زبان مادري شما 

  کند براي شما فراهم باشد.آن يا موضوعاتي که مطرح مي انديشه و تفکر در مطالب هزمین

خواندم و ]خدا[ شما را بدان آگاه خواست آن را بر شما نميبگو اگر خدا مي»فرمايد: مي

شما  3.«کنید؟ام. آيا فکر نميیش از ]آوردن[ آن روزگاري در میان شما به سر بردهپانید. قطعاً دگرنمي

دم و به مکتب نرفتم دانید من روزگار بسیار در میان شما به سر بردم و در مقابل ديدگان شما بوکه مي

و آموزش نديدم و از میان شما آن قدر غايب نبودم که بتوانم در آن مدت چیزي بیاموزم و حال اين 

کرده و  ست، جز اين که خداوند به من القاخوانم که هیچ احتمال ديگري در آن نیمطالب را بر شما مي

 آگاه سازم.حقايق به نسبت را بر شما بخوانم و شما را  هاخواسته است آن

در  4«انديشید؟سوي شما نازل کرديم که در آن ياد شما است. آيا نميدر حقیقت ما کتابي به»: فرمايدمي

تقاضاها  هاي شما،يعني خلقت شما، خالق شما، توانايي ،ياد شما استقرآن اين آيه نیز پس از بیان اين مطلب که 

                                                 
 های آنان رجوع کند یا تجربه کند.. يا گفته شود از داناياني كه به آنها اعتماد دارد بپرسد یا به نوشته1

 .2، آیه 12. سوره يوسف: 2

 .16، آیه 10. سوره يونس: 3

 .10، آیه 21. سوره انبیاء: 4
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شما در آن يادآوري شده است، با استفهام انکاري خواستار فلي لوي و سِگیري کلي، عِو تمايالت شما و دو جهت

)آموزش نديده( ي مّيعني اين کتاب را بخوانید و در آن انديشه کنید که چگونه فردي اُ .استشده انديشه در آن 

 نیز اين مضمون تکرار شده است. (34) زخرف هسور 3آيه گونه بازکرده است. در کتاب نفس شما را اين

کنم. پاداش من جز اي قوم من، براي اين ]رسالت[ مزد و پاداشي از شما درخواست نمي»فرمايد: مي

 براي دکانياگر که يعني فکر کنید  1.«کنید؟برعهده کسي که مرا آفريده است نیست. پس آيا انديشه نمي

ستم و از شما اجر و که ديوانه نیکردم، اما با اينکیسه کردن شما باز کرده بودم، از شما اجر و مزد طلب ميسر

شويد که از جانب خدا مأموريت دارم و قهراً مزد و منتقل توانید با اندك تفکر به اين معنا خواهم، ميمزد نمي

و حقايق که قادر به درك  هستندفي الجمله اموري  ،از شماخداوند ها و مطالبات خواسته پاداش من بر اوست.

پس بشارت ده به آن بندگان من که: به سخن گوش فرا »رمايد: فميچنانکه  تصديق عقالني آنها هستید،

 2«.کنند، اينانند که خدايشان راه نموده و اينانند همان خردمنداندهند و بهترين آن را پیروي ميمي

 درک علت

ي وجود ن استعدادکه در او چنیکند انسان را متوجه سازد عقل تالش ميمربوط به  در بخشي از آياتِقرآن 

از معلول پي به علت ببرد و از پديده به پديدآورنده منتقل شود. برخي اين استعداد را در خود ذهن دارد که 

 تعبیر شده است.  «هيالنُ واول»يا  «االلباب واول»از آنان به صاحبان خرد قرآن سازند که در شکوفا مي

باران و پیدايش شب و روز  هاي مادي طبیعي و مصنوعي مانند نزولعادي به پديدهطور به انسان

هاي معنوي مانند ماندگي و پديدههاي اجتماعي مانند پیشرفت و عقبو ماشین و رايانه و پديده

 پرسد. فضیلت و رذيلت پیرامون خود توجه کرده و از علت آنها مي

 اين کهيا است اي آفرينندهدر پاسخ به اين پرسش که آيا اين جهان، حادث و مخلوق نیز قرآن 

پاسخ اين توانید و ميهاي ممکن مخلوق خداي واحد است پديده هکه همگفته است تصادفاً پديد آمده 

 .به دست آوريدها هو پديدرا با تعقل و تفکر در آيات 

و اوست آن کس که براي شما گوش و چشم و دل پديد آورد. چه »فرمايد: مي مؤمنون هدر سور

خواهید  محشورسوي اوست که ما را در زمین پديد آورد و بهه شاندك سپاسگزاريد و اوست آن کس ک

 آياشب و روز از اوست. )گردش( میراند و اختالف کند و ميشد و اوست آن کس که زنده مي

ايي و شنوايي و قلب و نفستان و ینکنید که شما و قدرت بتفکر نمي يعني چرا تعقل و 3.«انديشیدنمي

خواهند که او خدا فاعلي ميو روز یات و مرگ و پديدار شدن شب اصوالً پیدايش شما در زمین و ح

 ند. شوو انجام نمي است. اينها خود به خود پديد نیامده

                                                 
 .51، آیه 11. سوره هود: 1

 .18و  17 ات، آی39، سوره زمر: لَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِفَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْ. 2

رَأَكُمْ فِی الْأَرْضِ وَإِلَیْهِ تُحْشَرُونَ، وَهُوَ الَّذِي یُحْیِی وَیُمِیتُ وَلَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَۀَ قَلِیلًا مَّا تَشْكُرُونَ، وَهُوَ الَّذِي ذَ. 3

 .80تا  78، آیات 23منون: ؤسوره م ،اخْتِلَافُ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
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راستي آيات گرداند. بها پس از مرگش زنده ميبدانید که خدا زمین ر»فرمايد: حديد مي هدر سور

دانستن دستوري نیست، اما با وجود  1«.ايم، باشد که بینديشید]خود[ را براي شما روشن گردانیده

کار خداي حي  زمین بعد از مرگحیات ید که دريابتوانید ايم، ميهايي که براي شما بیان کردهنشانه

شود و اين را افاضه ممکن است ، ديگري هو زند از موجود حيّتنها حیات و زندگي  چوناست؛ 

 .پي ببريد استکه خداوند  حيّ هرندو به وجود آوعلت به  از معلول حيّگويیم بسا شما مي

هايي از انگور و کشتزارها و درختان و در زمین قطعاتي است کنار هم و باغ»فرمايد: ميدر سوره رعد 

گردند و ]با اين همه[ برخي از آنها را در ز غیر يک ريشه، که با يک آب سیراب ميايک ريشه و از خرما 

گمان در اين ]امر نیز[ براي مردمي دهیم بيبرخي ديگر برتري ميبر  [میوه ]از حیث مزه و نوع و کیفیت

ريشه بودن و آب، در مشابهت و اختالف همدر اين آيه به  2«.کنند داليل ]روشني[ استکه تعقل مي

 تراشراف علمي بر علل نزديککه  دهدو نیز خواننده را توجه مي دهدتوجه ميترند محصول که علل نزديک

سبب  يهاي تجربي است تا انسان به روشني دريابد چه علل و عواملهشوقت و مطالعه و پژمستلزم صرف و

 د.نرويبهاي مختلف در يک زمین و از يک آب میوه مختلف گیاهان با هايگونهکه شود مي

ها پديدههمه  توانمي و است جهاندر  تنها مؤثرعنوان به شناساندن خدادر اين آيات قرآن هدف 

آن گفت خدا خواسته اين شخص بیمار شود يا اين جامعه فقیر يا فرهنگ اسناد داد و  د،ونبه خدارا 

تر دارد. بیماري جسمي ناشي از عواملي است که کارکرد اي علل نزديکمنحط باشد. اما هر پديده

از زنند. فقر جامعه و رشد جرائم در آن ناشي کنند و بیماري را رقم ميطبیعي عضو را از آن سلب مي

در هر فرد و  عللي است که سبب رخداد آنها هستند و بدون شک درمان هر درد جسمي يا روحي

 رفع آن است. هاي راهمنوط به شناسايي علل و عوامل مؤثر در پديد آمدن درد و  ياجتماع

و  34 (،30سوره روم ) 24 ،(26سوره شعرا ) 28 ،(16سوره نحل ) 67و  12ري مانند آيات ديگ

 ( نیز در اين زمینه قابل استناد هستند.45سوره جاثیه ) 5(  و 29نکبوت )سوره ع 35

 درک غایت

 ؟است صورت گرفته به قصد وصول به غايتيآفرينش ث خلق شده يا بَعَآيا آنچه مخلوق خداست به 

اي هايي برها و زمین و در پي يکديگر آمدن شب و روز، نشانهمسلماً در آفرينش آسمان»فرمايد: ميقرآن 

ايستاده  ]در همه احوال[همانان که خدا را  [کندکه آنها را به خالق تواناي آنها راهنمايي مي]خردمندان هست 

ها را پروردگارا اين ]که[انديشیند ها و زمین ميکنند و در آفرينش آسمانو نشسته و به پهلو آرمیده ياد مي

ست که بايد انسان به هدف رسیدن به آن غايت عمل و غايت و حساب و کتابي در کار ا]اي بیهوده نیافريده

 ؛يابد که دوري از او عذاب و قرب به او ثواب و رستگاري استیست و مينکند و آن چیزي جز ذات حق تعالي 

                                                 
 .17، آیه 57. سوره حديد: 1

 .4، آیه 13. سوره رعد: 2
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 1«.منزهي تو! پس ما را از عذاب آتش و دوزخ در امان بدار [گويدلذا مي

هاي حج در ماه»فرمايد: و مي بیان کردهاي ديگر نوع رفتار منتهي به غايت مطلوب را در آيه

در اثناي حج  ]بداند که[واجب گرداند،  ]بر خود[ها حج را ]ماه[است، پس هر کس در اين  معیني

داند و براي خود توشه و هر کار نیکي انجام دهید، خدا آن را مي نیست ]روا[همبستري و گناه و جدال 

 2«.من پروا کنید اي خردمندان ]عذاب[ري است و از پرهیزگا برگیريد که در حقیقت بهترين توشه

. يک دسته است عقليديگر نقلي و يکي در اين آيه رفتارهاي انسان را دو دسته کرده است: 

از رفتارها  ديگري هدست .مانند حج و جزئیات آن ،شوندهاي نقلي فهم ميتنها از طريق گزاره هارفتار

و در نهايت صاحبان  ها به کار خیر تعبیر کردهاز آنکه هستند نوط به درك عقلي انسان از خوب و بد م

گويي آنان هستند که با تفکر و تعقل . که بهترين توشه را براي خود برگیرند هرا خطاب قرار داد خرد

در آفرينش متوجه استمرار حرکت انسان بعد از مرگ و انتقال به سراي ديگر و آشکار شدن نتايج و 

خواهد توشه برگیرند و يم افراداز است که وجود غايت اين فرض با  .شوندبعد ميرفتار خود در مراحل 

ها و زمین را عقل ابا دارد از اين که بپذيرد فاعل قادري که آسمان .داندميبهترين توشه را پرهیزگاري 

 خلق کرده باشد. هدفبيخلق کرده آنها را به عبث و 

 درک خوب و بد

او رفتار خودخواهانه،  .گذاردمي تفاوتانسان میان کارها ه شد اشار گذشتهچنانکه در بحث 

شمارد؛ چون سبب محرومیت بخشي از افراد انحصارگرانه، تحقیرآمیز و متعديانه را بد و ناخوشايند مي

 شود.جامعه و به خطر افتادن حیات و رشد معنوي آنها مي

براي خود خوب  او هرچه را .ندکمعیار خودش خوب و بدها را تعیین مي ادر حقیقت انسان ب

دارد براي ديگران د بايد براي ديگران هم بپسندد و هر چه را براي خود ناخوش ميپسندداند و ميمي

و انتزاع  يدتواند با تجرخواهد ميسندد، پس اگر زنده ماندن، رشد و رفاه را براي خود ميپهم ن

  .گیري عقالني استیز بخواهد و اين نتیجهان ديگري نها را براي هر انسهاي شخصي همانويژگي

بگو: پلید و پاك يکسان نیستند، هر چند »فرمايد: در تأيید اين دريافت عقالني بشر ميقرآن 

از  3«.و را به شگفت آورد، پس اي خردمندان از خدا پروا کنید، باشد که رستگار شويدت ]ها[کثرت پلید

 شود:اين آيه نکاتي استفاده مي

در آن زمان روشن باشد تا خداوند قرآن بايست اجماالً براي مخاطبان ب و خبیث ميطیّ مفهوم. 1

 ،را به بشر بیاموزد يبپس دين نیامده تا هر خبیث و طیّ .ب نزد او يکسان نیستندبفرمايد خبیث و طیّ

 ده است.کرمعلوم بوده تأکید وي زد ها که نآنبخشي از بلکه بر 

                                                 
 .191و  190 ات، آي3. سوره آل عمران: 1

 .197، آيه 2. سوره بقره: 2

 .100، آیه 5، سوره مائده: عَلَّكُمْ تُفْلِحُونَقُل الَّ یَسْتَوِي الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَۀُ الْخَبِیثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ یَا أُوْلِی األَلْبَابِ لَ. 3
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د که هر چیزي اعم از فکر، شخص، روش عملي، نظام، بو، غذا، ب دو وصف هستنخبیث و طیّ .2

  متصف شوند. هاکالم، حکم، فتوا و ... ممکن است به آن

. ظاهراً يا شرععقل و ممکن است عرف باشد، يا ب يا خبیث بودن چیزي معیار حکم به طیّ. 3

دانستند، ري را خبیث ميب و امواموري را طیّادراکات فطري لحاظ به نزول آياتمان زمردم بخشي از 

 .َالطَّيِّبُ قُل الَّ یَسْتَوِي الْخَبِيثُ و: فرمودرو ايناز و

در آن زمان چون فرهنگ جامعه  ؛اما با دعوت صاحبان عقل ناب به تقوا، به معیار عقلي ارجاع داد

حالي  درب بدانند اکثريت مردم امري را طیّممکن است ین فرهنگي ند و در چوجهل مستقر شده ببر 

بد  ياخوب  كقاصر از دررا در مواردي که خودش نیز اين گونه نباشد. همچنین عقل  عقل از منظرکه 

 داند.شود و نظر او را حاکم ميببیند دست به دامن شرع مي چیزي

بد  در هر حال شود، پس بدب نميکثرت خبیث سبب تبديل ماهیت و تجويز و تقدم آن بر طیّ .4

 ي دهند.گواهردم طرفدار آن باشند و به آن م بیشتراست هر چند 

بسا بتوانند در نزاع و  باشند و از بد و بدي اجتناب کنند،خردمندان بايد مواظب حدود  .5

 و خبیث آلوده نشوند و جان سالم بدر ببرند. طیّبدرگیري پرگردوخاك 

اي او هوت زمان و شیوهوع در برابر طاغعبد و خضتدهد که از را بشارت مي يدر سوره زمر نیز بندگان

ها هاي او در زندگي و روابط خويش هستند. بندگاني که سخنزم به اطاعت از خدا و شیوهاجتناب کرده و ملت

 1کنند، آنان که خدا هدايتشان کرده و صاحبان خرد هستند.شنوند و بهترين آنها را پیروي ميرا مي

هاي ها و شیوهتوانند خوب و بد نظامرد ميشود که صاحبان خاز اين آيات به وضوح استفاده مي

دال بر  ي نقليهاهگزاربودن خوب و بد نیز  بودن افعال و تر و بد و بدتري و نیز مفاد خوب و خوبعمل

 تر باشند.خوب و خوبتابع و در عمل تشخیص دهند را اصول و احکام عملي 

رستید که هیچ سود و زياني به شما پگفت: آيا جز خدا چیزي را مي»فرمايد: در سوره انبیاء مي

 2.«انديشید؟پرستید. مگر نميرساند؟ اف بر شما و بر آنچه غیر از خدا مينمي

سر تعبد  يء يا شخصاگر در مقابل شيبه اين که کند اگر انسان اندك عقلي داشته باشد، حکم مي

چیزي که نه نفع دارد و نه ضرر، براي او نفع داشته باشد يا ضرري را از او دفع کند و  آورد،د ميفرو

برخي نفع و اما د. ندهمدار نفع و ضرر انجام ميبر را  انافعالش افراد ههم به آن عقالني نیست.تعبد 

مالحظه نیز و نوعي پس از دنیا را بینند و برخي نفع و ضرر ميو شخصي ضرر را فقط در دنیا 

 . نندکميو عمل نند بیميخودخواهانه و دوم عقالني اول دسته  3کنند.مي

دهید و خود را آيا مردم را به نیکي فرمان مي»فرمايد: د و ميباتنميبرخودخواهانه را رفتار قرآن 

                                                 
 .18و  17، آيات 39: سوره زمره. 1

 . 67و  66 ات، آی21. سوره انبیاء: 2

  بیند.فهمد و خود را نیازمند امداد غیبي مييابد خوب و بدهايي را نمياين بخش است كه انسان درميدر . 3
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 1.«انديشید؟نمي ]هیچ[خوانید؟ آيا را مي ]خدا[کنید، با اين که شما کتاب فراموش مي

، خود يدين هايم به ارزشدر دعوت مردترين آيات براي کساني است که اين آيه از هشداردهنده 

 د. ننراموش کرا ف

 

 دعوت به درک عقالني

خداوند  .ندستهن انسان به سطح ادراك عقالني خواستار رسیدقرآن اي از آيات دستهکه شد پیشتر گفته 

هايي داشته باشند که با آن تعقل کنند يا اند، تا دلآيا در زمین گردش نکرده»فرمايد: در سوره حج مي

 2«.کور است ،هاستهايي که در سینهلکن دل ،ها کور نیستکه با آن بشنوند؟ در حقیقت چشم هاييگوش

شوند که هر انجام مي گانهیدن، المسه و چشیدن با حواس پنجيانسان درك دارد. شنیدن، ديدن، بو

حسي به آنجا هاي دريافت کهها مغز انسان در جمجمه قرار دارد ناي کدام ابزار خودش را دارد؛ اما پشت

اراده و هر فعالیت دروني و بیروني  قرار دارد که حیات، ادراك،شود و پشت مغز قلب و جان منتقل مي

 کانون حیات نسبت داده است. به قلب يايا درکي فوق عقل را است. در اين آيه تعقل انسان قائم به او 

تر تر باشد، جان او روشنتنوعبیشتر و محسي است و هر چه اين ادراکات ادراکات بر تعقل مبتني

صنعتي و  ،کسي که از رشد و پیشرفت علمي، تکنولوژيک .و بیناتر و قهراً قدرت تعقل او بیشتر است

هاي اجتماعي ملل ديگر آگاه نباشد نسبت به آنها کور است؛ اما با سفر و گردش علمي و ديدن وضعیت

 و عقل جديدي به او افزوده شده است.نظريات جديد در جوامع ديگر گويي گوش  نبهتر و شنید

گیرد با اين نوع گردش است که موضوعات و مطالب جديدي در برابر چشم و گوش انسان قرار مي

بهترين راه کسب دانش سیر و سفر علمي در گذشته کند. البته هاي جديد ميو او را قادر به دريافت

بلکه از  ،، کسب دانش متوقف بر سیر و سفر نیستبود؛ اما در اين زمان و با وجود وسايل ارتباطي جديد

هاي و دريچه هرچه بیشتر عقل انسان مؤثر باشدهر فعالیتي در شکوفايي که شود آيه استفاده مي

 .استمطلوب  ،گشايدهاي جديدتري را بر او بتر و افقبیش

 گوشد قلب و يعني با وجو .ناشنوا است وي کور و گوشو شکوفا نشود قلب اانسان اگر اين قدرت 

همچون حیوانات که قادر به شکوفاسازي قوه ادراکي خود و رسانیدن آن به  ،شنودفهمد و نمينمي

انديشند؟ آنان شنوند يا ميگمان داري که بیشترشان مي» ن:. به تعبیر قرآسطح درك عقالني نیستند

 3«.ترندجز مانند ستوران نیستند، بلکه گمراه

اگر شنیده بوديم يا تعقل کرده بوديم در ]میان[ »دوزخیان[ گويند: ]»فرمايد: در سوره ملک مي

 اند:سه دستهافراد از حیث عمل و رفتاري که دارند شود از اين آيه استفاده مي 4«.دوزخیان نبوديم

                                                 
 . 44، آیه 2. سوره بقره: 1

 . 46، آيه 22. سوره حج: 2

 .44، آيه 25. سوره فرقان: 3

 . 10، آیه 67، سوره ملك: ی أَصْحَابِ السَّعِیرِوَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِ. 4
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که سرد و گرم ترهايي بزرگ و مادر ،چه پدرها هستند و هرنیدهتابع شکساني که  گروه اول:

 ،که با درك عقلي آنها منافات نداشته باشدبه آنها بگويند دانايان نسبت به امور  و دانروزگار را چشیده

  .کننددهند و عمل ميگوش مي

خودشان از خوب و بد امور هستند، يعني پس از تعقل و عقالني مستقل تابع درك  :گروه دوم

  .کنندميها اجتناب شوند و از بديذهني خودشان ملتزم ميفرآيند  به نتیجه ،تفکر

چیزي هر  که کساني هستند که تابع امیال و هوا و هوس زودگذر و لذات آني هستند گروه سوم:

کنند تا لذت آني نصیبشان شود بدون اينکه بدانند عاقبت آن را خوشايند يافتند به آن عمل مي

تابع هواي حتي با علم به سوء عاقبت حاصل از بیم و انذار ديگران يا تعقل خودشان  يگاه .چیست

گويند اگر شنیده يا تعقل کرده بوديم در که اينها جزو اصحاب دوزخند. اين دسته مي ندوشمينفس 

  کند.بر استفاده از عقل تأکید ميبا نقل سخن آنان قرآن میان دوزخیان نبوديم. 

ن را اي فرزندان آدم، مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطا»فرمايد: ميدر سوره ياسین خداوند 

است! و ]او[ گروهي رمپرستید، زيرا وي دشمن آشکار شماست؟ و اينکه مرا بپرستید، اين است راه 

با اينکه  :شودگفته مي جهنم اهل به 1؟«کرديدانبوه از میان شما را سخت گمراه کرد، آيا تعقل نمي

اي کرديد، انديشهنميدانستید، به اين روز افتاديد، چون تعقل ميشما صراط مستقیم و راه شیطان را 

 نداشتید که شما را از راه کج و فاسد باز دارد.

سپس ديگران را هالك کرديم و در حقیقت، شما بر آنان صبحگاهان و » :از اين قبیل است آيه

که شما نیز روزي عبرت ديگران خواهید شد؟ چرا انسان حتي  2«کنیدگذريد: آيا فکر نميشامگاهان مي

شود و از غالب نمي س خودآيد و بر هواي نفن به خودش نميا مانده از نابودي ستمگرابا ديدن آثار بر ج

 گیرد.کار را به ي خودعقل و ادراك عقالنخواهد ايستد؟ اين آيات از انسان مينمي راه آن باز

 

 موانع رشد عقلي

 جمله:شکوفايي عقل موانعي دارد از

 کورکورانهتقليد . 1

است. در سوره از موانع مهم رشد عقلي که در برخي آيات عقل به آن اشاره شده  و تحاکي کورکورانهتقلید 

فرستاده و پرسیده شود چه کسي از آسمان آبي فرو  3اگر از مشرکان»فرمايد: مين رابطه در ايعنکبوت 

                                                 

مْ تَكُونُوا ی هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیمٌ، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِیرًا أَفَلَأَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، وَأَنْ اعْبُدُونِ. 1

 . 62و  61 ،60، آیات 36، سوره يس: تَعْقِلُونَ

 .138تا  136، آیات 37، سوره صافات: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِینَ، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَیْهِم مُّصْبِحِینَ، وَبِاللَّیْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. 2

 .457، ص 7-8، ج البیانمجمع. بنگريد به: طبرسي، 3
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 است وسیله آن زنده گردانیده است؟ حتماً خواهند گفت اهلل. بگو ستايش از آن اهللزمین را پس از مرگش به

يعني پاسخ آنها با اين که درست است، متکي به تفکر و تعقل  1«.کنندو با اين همه بیشترشان تعقل نمي

گويید اهلل و اهلل چه اوصافي لذا اگر بگويي به چه دلیل مي .کننداند بازگو مينیست، آنها چیزي را که شنیده

اند و به همین دلیل مشرکند و به تقلید از کردهاي ندارد؟ از بیان آن عاجزند؛ چون در اين زمینه انديشه

 2هیچ کاري نبودند.و ها قادر به درك دانستند با اين بتها را شفیع ميپدرانشان بت

چه خدا نازل کرده است پیروي کنید چون به آنان گفته شود: از آن» فرمايد:در سوره بقره مي

کنیم. آيا هر چند پدرانشان ايم، پیروي مييافتهگويند، نه بلکه از چیزي که پدران خود را بر آن مي

  3.«اند؟رفتهدرك عقالني نداشته و به راه صواب نمي

 تبعيت از هواي نفس. 2

و از آن کس که قلبش را از ياد خود غافل »بدون تعقل و انديشه چنانکه فرمود:  تبعیت از هواي نفس

 هوسو مراد از  4«.روي است اطاعت مکنخود پیروي کرده و کارش بر زياده ايم و از هوسساخته

    . و ايمان استتر از عقل پايین ادراکات

تعقل قطعاً بدترين جنبندگان نزد خدا کران و الالني هستند که »فرمايد: در سوره انفال مي

 ،شنوند و زبان گويا و روان دارندکند در حالي که مييعني گوش و زبان عقلشان کار نمي 5.«ندکننمي

قرآن حافظان که ممکن است حافظه حسي و تجربي آنها نیز بسیار خوب و جزو دانشمندان فیزيک يا بل

 .دنو روايات باش

 

 نقصان درک عقلي

اده دکند که به او حکم و علم انسان آمادگي پیدا مي ،دّشُمرحله اَ حتي درو نهايت نیست رشد عقلي بي

آورد؛ از هم همه ثروت ادراك عقلي را به چنگ نمييعني هر چه انسان بر عقل خود بیفزايد ب 6،شود

دريافت نیاز به  و شودمي چون هر چه باشد او محدود است و محدوديت وجودي مانع از ادراك کامل او

 دارد. و هدايت ااز عالم الغیوب و رهنمود 

د ار کرده باشنمهالبته بحث از کمال ادراك عقل مربوط به کساني است که اسب سرکش نفس را 

به اولین مراتب ادراك عقالني هم نرسیده باشند. آنها هم  اسند، بباشوگرنه کساني که تابع هواي نفس 

به جهت مراتبي از ادراك برسد، هم د کند و بهشاند عقلشان راند که نگذاشتهبه خودشان ظلم کرده

                                                 
 .63، آيه 29. سوره عنكبوت، 1

 .43، آيه 39 :؟ سوره زمرئًا وَلَا یَعْقِلُونَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاء قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا یَمْلِكُونَ شَیْ أَمِ. 2

 .170، آيه 2 :. سوره بقره 3

 . 28، آیه 18. سوره کهف: 4

 .22، آيه 8 :. سوره انفال5

ا بَلَ 6 ا، قصص: . َولَمَّ ا َوِعلْم  ُه َواْسَتَوى آتَْیَناُه ُحْكم   .28، آيه 14َغ أَُشدَّ
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گونه ند، بدون هیچاکساني که ستم کرده»فرمايد: مي خداوند .کنندبه ديگران ظلم ميفقدان عقل 

، روشن است که اطاعت از چنین کسان نیز ممنوع است 1«.اندهاي خود را پیروي کردهدانشي، هوس

ايم و از از آن کسي که قلبش را از ياد خود غافل ساخته»: ه استفرمود يه ديگريآ رد خداوند کهچنان

 2«.ناطاعت مک ،روي استبر زيادهکارش  ]اساس[هوس خود پیروي کرده و 

بگويد هر يک  خواهدنمي 3«ديموکرديم يا تعقل از اصحاب دوزخ نباگر گوش مي»در آيه ديگر فرمود: 

خواهد بفرمايد: اگر از شنیدن يا تعقل کردن جداي از ديگري در هدايت انسان کافي است، بلکه مي

نیز ي قطعي و مطمئن هاهکرديم آن گونه که از شنیديا تعقل مي 4شنوندشنیديم آن گونه که عاقالن ميمي

از درك مراحل او د که دست عقل يابهر عاقلي نزد خود مي . زيرااز اصحاب دوزخ نبوديم ،گرفتیممي بهره

تواند خبر دهد. حتي از عواقب داند آخرتي هست؛ اما از آن نميبعد از مرگ کوتاه است، گرچه اجماالً مي

تواند خبر دهد؛ لذا بعد از مدتي استفاده از سموم دفع نیز نمي جهان ماديبرخي از رفتارهاي خودش در 

 نقل آن هم احتیاج دارد.شنیدن عقلي و فرا به درك يند و ناگزيرزاها سرطانبرد که اينآفات پي مي

 

 ف ادراک عقالنياصاو

 :ندباشي يقینيا ي، اطمیناني و ظنّ به تناسب ممکن است، يي دارندمعناي که با آن قرابت ادراك عقلي و واژگان

 ظنّ

طور به هاي دروني، معنايي جزئي يا کلي رام بیروني يا دادهئها يا عالبه داللت برخي نشانه يگاهانسان 

گفته  به ادراك ظنّ با اين وصف داند.که احتمال غیر آن را منتفي نمياي گونهبه کند،مبهم ادراك مي

درصد  ر است، اما صدگآن بیشتر از معناي دي يابد که وضوحشود. يعني در عالم ذهن معنايي را ميمي

 درصد است. 95تا  60نیست و در حدود 

هاي ه در آنها با استفاده از ماده ظن، حسب، خرص به دريافتد کنوجود دارآيات بسیاري قرآن در 

را جز خیاالت  ]خدا[سواداني هستند که کتاب از آنان بي ]بعضي[و »مانند:  .ظني اشاره شده است

 5«.برنددانند، و فقط گمان مينميخامي 

ورزيم و ما يقین دانیم رستاخیز چیست. جز گمان نميگفتید ما نمي»يا در بیاني ديگر فرمود: 

 6 «.نداريم

                                                 
 .29، آيه 30. سوره روم: 1

 .28، آيه 18، سوره كهف: وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. 2

 .10، آيه 67. سوره ملك: 3

 .125، آيه 4، سوره نساء: َهُوَ مُحْسِنٌ حْسَنُ دِینًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ هلل ووَمَنْ أَ. 4

 .78، آيه 2، سوره بقره: وَمِنْهُمْ أُمِّیُّونَ الَ یَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إاِلَّ أَمَانِیَّ وَإِنْ هُمْ إاِلَّ یَظُنُّونَ. 5

 .32، آيه 45سوره جاثیه:  ،ظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَیْقِنِینَقُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَۀُ إِن نَّ. 6
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 1«.گیرندشوند و مورد آزمايش قرار نميآيا مردم پنداشتند که تا گفتند ايمان آورديم، رها مي»

[ دانشي يپرستیديم، آنان به اين ]دعوآنها را نميخواست گويند: اگر ]خداي[ رحمان ميمي»

 2«.زنندندارند ]و[ جز حدس و گمان نمي

کنند، آنان جز باشند پیروي کني، تو را از راه خدا گمراه مياگر از بیشتر کساني که در زمین مي»

 3«.پردازندکنند و جز به حدس و تخمین نمياز گمان ]خود[ پیروي نمي

يعني حدس زد و به گمان  .در امري تخمین زد» .اي حدس و گمان استخرص در لغت به معن

گويند، « خرص»به هر نظري که با ظن و تخمین ارائه شود »گويد: صاحب مفردات مي 4«.چیزي گفت

 5«.خواه مطابق با واقع باشد يا نباشد

 اطمينان

با رؤيت  يگاهشود و ل ميدر لغت به معناي آرامش خاطر است. اين آرامش با قطع و يقین حاص اطمینان

بیند واقعیت است و به دو د که آنچه را ميش دارنفس انسان آرامنیز درصد است  از صددرصد  97 يي کهمعنا

  . شودبه اين درجه از درك اطمینان گفته مي و خالصه کندال خالف در معنا اعتنا نميدرصد ابهام و احتمسه 

؛ چگونه ه که ابراهیم گفت: پروردگارا به من نشان دهآنگا»فرمايد: مي کريمقرآن خداوند در 

 6«.کني؟ فرمود آيا ايمان نیاوردي؟ گفت: بلي ولي تا دلم آرامش يابدمردگان را زنده مي

 یقين

قین اشاره دارد. يقین در با واژه ي ،روشن و بدون ابهامدرصدي  صدهاي ت به دريافتدر بخشي از آيا

ل نظر و استدالل تثبیت امر است، يا علمي است که با اعما برطرف کردن شک و»لغت به معناي 

و  7«يعني به حقیقت به آن عالم هستم. شود من به چیزي يقین دارمفته ميگ حاصل شده است. وقتي

 شود.يقین يا علم قطعي گفته ميبینم به اين قسم درك ميدرصد  وضوح صدبا معنا  يگاه

ديديد، مثل يقین اگر علم يقیني داشتید دوزخ را مي»يد: گوکاثر درباره علم يقیني ميتدر سوره 

 8«.بینیدبه چیزي که با چشم مي

عاقبتشان آن است که به جهنم فرو خواهند »فرمايد: ن گمراه ميگويادر سوره واقعه درباره دروغ

 9«.يابند( که اين همان حقیقت يقین استشود يا خودشان درميافتاد )به آنان گفته مي

                                                 

 .2، آيه 29سوره عنكبوت:  ،أَحَسِبَ النَّاسُ أَن یُتْرَكُوا أَن یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَ. 1

 .20، آيه 43سوره زخرف:  ،نْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا یَخْرُصُونَوَقَالُوا لَوْ شَاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِ. 2

 .116، آيه 6سوره انعام:  رُصُونَ،وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِی األَرْضِ یُضِلُّوكَ عَن سَبِیلِ اللّهِ إِن یَتَّبِعُونَ إاِلَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إاِلَّ یَخْ. 3

 ، المنجد.. خرص في االمر: حدس و فال بالظن4

 .279. راغب اصفهاني، المفردات، ص 5

 .260، آيه 2سوره بقره:  لْبِی،وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِی كَیْفَ تُحْیِی الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّیَطْمَئِنَّ قَ. 6

 نظر و استدالل، يقال انا علي يقین منه: اي عالم به حق العلم، المنجد.و تحقیق االمر، العلم الحاصل عن  ازاحۀ الشك . الیقین:7

 .7تا  5، آيه 102 :. سوره تكاثر8

 .95تا  92، آيات 56. سوره واقعه: 9
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 رک عقالنيمنابع د

 :است آيد که منابع درك عقالني دوگونه بیروني و درونيايم به دست مياز آياتي که تاکنون مرور کرده

 بيرونيمنابع الف( 

محسوسات يا بصري هستند،  تواند از آنها درس الزم را بگیرد.رسد و او ميآنچه از مجاري حسي به انسان مي

ازجمله  .هستفضاي مجازي و غیر اينها  ها وکتابخانهامروزه در ده و هايي که از گذشتگان نقل شمانند نوشته

و يا ني و طبیعي هاي تمدني، تاريخي، آثار باستاهاي عیني مصنوعي، سازهو تصاوير و يا پديده کتاب خدا

  .شودافراد داده ميبه صوت صورت به هايي کهشدارها، تذکرات و مشاورتهها، آموزهمانند  .سمعي هستند

و منبع برداشت و يادآوري عنوان به هايي که در اختیار پیامبران قرار داده،ها و کتاباز نوشتهقرآن 

قطعاً موسي را هدايت داديم، و به فرزندان اسرائیل »فرمايد: کند و ميبراي خردمندان ياد ميعبرت 

 1«.کردي براي خردمندان استمیراث نهاديم ]که[ رهنمود و ياد تورات را به

سوي شما راستي که خدا به .ايد، از خدا بترسیدپس اي خردمنداني که ايمان آورده»... فرمايد: يم

  2«.کند...تذکاري فرستاده است: پیامبري که آيات روشنگر خدا را بر شما تالوت مي

و آن هدايت شوند[ و بدان بیم يابند  هوسیلن[ ابالغي براي مردم است ]تا بهآاين ]قر»فرمايد: مي

 3«.و تا صاحبان خرد پند گیرند بدانند که او معبودي يگانه است

هدف از ابالغ کتاب به مردم آن است که بیم يابند و منبعي باشد براي کسب حقايق نظري و 

اين[ کتابي مبارك »]چنانکه در آيه ديگر فرموده است:  .يادآوري آنچه در ضمن آيات آن آمده است

اين  4.«و خردمندان پند گیرند [ آيات آن بینديشنده]بارايم تا درل کردهسوي تو نازا بهاست که آن ر

 (.13سوره رعد ) 19 هگونه است مفاد آي

يوسف و برادران که  حضرت همانند قصهمچنین به موضوعات و وقايع تاريخي اشاره دارد، قرآن 

 5«.راستي در سرگذشت آنان، براي خردمندان عبرتي استبه»گويد: مي

ما ايوب را به ياد آور، آنگاه که پروردگارش را ندا داد  هبند»فرمايد: حضرت ايوب که مي هصمانند ق

که: شیطان مرا به رنج و عذاب مبتال کرد. ]به او گفتیم[ با پاي خود ]به زمین[ بکوب، اينک اين 

بخشیديم، تا  [ کسانش را و نظاير آنها را همراه آنها به اوچشمه ساري است سرد و آشامیدني و ]مجدداً

  6«.رحمتي از جانب ما و عبرتي براي خردمندان باشد

گیرد.  قراراستفاده مورد يک منبع نقلي عنوان به تواندميوب حضرت ايّ همنظور آن است که قص

                                                 
 .54و  53، آيات 40. سوره مؤمن: 1

 .11و  10، آيات 65. سوره طالق: 2

 .52، آیه 14. سوره ابراهیم: 3

 .29، آیه 38. سوره ص: 4

 .111، آیه 12يوسف:  . سوره5

 .43و  42 ،41، آيات 38. سوره ص: 6
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ناماليمات و  بايد برشود و در راه هدف با موانعي روبرو ميکه کند از اين قصه استفاده ميانسان عاقل 

هاي جباران و منحرفان نشود و بداند که خداوندي که چنین صبر کند و تسلیم خواسته آورمصائب رنج

 کند.هايش را جبران مياز او خواسته، رنج

آيا براي هدايتشان )ظالمان و ستمگران و »فرمايد: اند چنانکه مييا اقوامي که در گذشته بوده

در سراهاي نان نابود کرديم که ]اينک آنها[ ها را پیش از آمسرفان( کافي نبود که ]ببینند[ چه نسل

 1«.انگیز[ استهايي ]عبرتراستي براي خردمندان در اين ]امر[ نشانهروند؟ بهايشان راه مي

 زيراگیري عقالني کند. از بیان و يادآوري وقايع تاريخي آن است که انسان نتیجهقرآن هدف 

به  د، مگر اين که بتوانآيدکار انسان نمي ي بهسرايي و بازگو کردن رخدادهاي تاريخرف داستانصِ

 .دگیري کنبهره جديدپي برده و از آنها در شرايط  کمک عقل به حقايق و علل رخدادها

است. فهم و درك اشاره کرده منبع عنوان به هاي عیني تاريخي و طبیعيديدههمچنین به پقرآن 

در جمله هاي متعدد آمده ازدر سورهطبیعي که و  -قبل آمد هکه در آي-مانند مساکن مسرفان تاريخي 

هايي که در اي که خدا از آسمان آبي فرود آورد، پس آن را به چشمهمگر نديده»فرمايد: ميسوره زمر 

آورد، سپس هاي آن گوناگون است بیرون ميآن کشتزاري را که رنگ هوسیلداد، آنگاه به زمین است راه

ها[ گرداند، قطعاً در اين ]دگرگونيبیني، سپس خاشاکش ميميگردد، آنگاه آن را زرد خشک مي

 اند.نیز اين گونه( 13)سوره رعد  4( و 20سوره طه ) 54آيات  2«.ستهبراي صاحبان خرد تذکري 

 درونيمنابع ب( 

 مراد از منبع دروني دو امر است:

تذکر، ند در مواقع نیاز با تواميو ذخیره شده است و انسان هاي بیروني که در ذهن و قلب ايافته .1

 آنها و فراهم کردن مقدمات به نتیجه برسد. درتفکر و تأمل 

ها در چشمهجاري شدن رودها و  ،آسمانروند طبیعي نزول باران از با اشاره به در سوره زمر 

شدن آنها زرد و سپس خشک و هاي گوناگون نگها به رو گل هاکشتزار سبز شدن درختان، ،زمین

  3وجود دارد.براي صاحبان خرد  يمايه تذکرها قطعاً در اين دگرگوني :دفرمايمي

يا ها هديد ا،ههاز ناحیه شنیدبیروني است که هاي ، يادآوري و مرور کردن يافتهدر اين آيه 4تذکرمراد از 

 کند.يماستفاده از آنها  سیر رسیدن به مطلوبمعقل در  و اندت و ضبط شدهثبانسان  هدر حافظ هاخوانده

باز د، چنانکه نشومي هايي از درون به انسان اعطاياضتهايي که با طي مراحل و تحمل ريافته .2

                                                 
 .128، آیه 20. سوره طه: 1

 .21، آيه 39. سوره زمر: 2

هِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِی ذَلِكَ لِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ یَأَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَلَكَهُ یَنَابِیعَ فِی الْأَرْضِ ثُمَّ یُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَ. 3

 .21، آيه 39سوره زمر:  ،لَذِكْرَى لِأُوْلِی الْأَلْبَابِ

 .369، ص 2، المیزان، ج «تذكر انتقال از نتیجه به مقدمات يا از چیزي )امری معلوم( به نتايج است»گويد: عالمه طباطبايي مي. 4
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همتاياني قرار او د و براي کنفراموش ميخدا را  نعمتتوصیف کسي که از هم در سوره زمر پس 

آيا چنین کسي ]»فرمايد: مي ،شوديم اهل آتشو  فرو کا دهد تا خود و ديگران را گمراه گرداندمي

کند ]و[ از آخرت بهتر است[ يا آن کسي که او در طول شب در سجده و قیام اطاعت ]خدا[ مي

دانند دانند و کساني که نميترسد و رحمت پروردگارش را امید دارد؟ بگو: آيا کساني که ميمي

 1«.دشونمتذکر مييکسانند؟ تنها خردمندانند که 

هاي عمیق در اليهناب  خردصاحبان است که معاني آن دسته و يادآوري  مراد از تذکر، فهمدر اين آيه 

اين استعداد را دارند که مطالبي را از درون دريافت  صاحبان عقل ناب .انداز ناحیه خداوند دريافت کردهدروني 

[ به هر کس خدا»]فرمايد: ميدر آيه ديگر اند. چنانکه بهرهکنند، درك و دريافتي که بیشتر افراد از آن بي

بخشد و به هر کس حکمت داده شود، به يقین، خیري فراوان داده شده است و جز بخواهد حکمت مي

 ،محکم و متشابهذيل آيه  ،صاحبان خرداين گونه است تذکر و يادآوري  2.«گرددمتذکر نمي يخردمندان، کس

 3.از جانب خدا است ان آورديم همهگويند به آنها ايمميکه ن در علم اراسخعنوان به ،عمران آل هسوردر 

 

 حكم عقل

و قطعاً سراي بازپسین  ندگي دنیا جز بازي و سرگرمي نیستز»فرمايد: عمران ميوره آلدر سقرآن 

در اين آيه پس از توصیف حیات  4.«؟انديشیدکنند بهتر است. آيا نميبراي کساني که پرهیزگاري مي

ايم، براي گويد قطعاً آخرتي که براي شما توصیف کردهميدنیا به اين که جز بازي و سرگرمي نیست، 

کساني که از لعب و لهو پرهیز کنند و به امور جدي بپردازند بهتر است و با استفهام انکاري خواستار 

 آخرت حکم کند.سراي به بهتر بودن  تاشود انديشه ميتعقل و 

بلکه آنقدر شناخته شده و مأنوس است که ، حکم امري ناشناخته و نامأنوس نیست، شودالزم است اشاره 

روز در تمام ساعاتي که بیدار است، پیوسته ن که ماهي آب را. انسان در شبانهآنچنا دکنآن را انکار ميانسان 

و  ها يا اعمالي که با اعضايا گفتهها کند. در نوشتهبراساس حکم به خوب و بد، يا صحت و سقم امور عمل مي

اي رود، روزنامهپوشد، جايي ميآشامد؛ لباسي ميخورد، چیزي ميهد، اگر غذايي ميدجوارحش انجام مي

 هدهد و... در همدهد، به قانون يا شخص يا روشي رأي ميگناه تشخیص ميخواند، متهمي را مجرم يا بيمي

 کند.ميادراکیش دارد، حکم، اراده و در نهايت عمل  ههايي که از قوبه دريافت اين موارد با اتکا

ادالنه، مستند، مستدل، ع کهعاري از هواي نفس  همتأثر از ادراك رشد يافت يگاههاي او دريافت

                                                 

، یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّیْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا یَحْذَرُ الْآخِرَۀَ وَیَرْجُو رَحْمَۀَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ أَمَّنْ. 1
 .9 ه، آي39سوره زمر: 

 .269آیه  ،2. سوره بقره: 2

 .7، آیه 3، سوره آل عمران: وَمَا یَذَّكَّرُ إاِلَّ أُوْلُواْ األلْبَابِ. 3

 .32، آیه 6سوره انعام:  ،وَمَا الْحَیَاۀُ الدُّنْیَا إاِلَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ اآلخِرَۀُ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ یَتَّقُونَ أَفاَلَ تَعْقِلُونَ. 4
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ب و بغض جاهالنه، متعصبانه، متأثر از حُ کهنفس  يمتأثر از هوا يو گاهاست  خوب، انساني و عقالني

هاي او نیز دوگونه حکم افتدوگونه دري هقهراً نتیج. البته غیرعقالني است مستبدانه و ،مفرط، متکبرانه

 مغاير و متضاد خواهد بود. هو اراد

مت را به دست آورد يا بر آن خواهد فالن سمي و هاي خويش استانسان در عمل تابع خواسته

دروغ بگويد يا برخي امور را ناديده بگیرد يا او آن است که  هخواست و اراد هباقي باشد، اما الزم سمت

او را از عقل و نقل در حالي که کند. کند و اين تالزم را هم تصديق مي ظلم گناهدر حق انساني بي

کساني که در اين  هگويد دروغ مگو؛ که اگر همکنند. عقل مينهي ميروغ يا جنايت سکوت يا د

رود و کسي که براي شود و اعتماد از بین ميگويي شايع ميدروغ ،گیرند، دروغ بگويندموقعیت قرار مي

ارزش دروغ بگويد، ممکن است هر جنايت ديگري را نیز پیش پا افتاده و بي هه اين خواسترسیدن ب

دارد. نقل نیز جز در موارد ضرورت که امر اهمي شود و او را از اين کار بازميانجام دهد، پس مانع مي

ين مورد از است آن را تجويز نکرده است و ا 1«توريه»گناه، در گرو يک مانند نجات جان يک انسان بي

ي که دارد، اين دروغ يا آن نفسان هلکن همان اراده و خواست کند.مصاديق آن نیست و او را نهي مي

 کند که بايد انجام شود. مي 2تسويلقرآن جنايت را توجیه و به تعبیر 

را نداشته رساند که اگر آن سمت يا کار ها او را به اينجا مياي از دادهدارد؟ مجموعهاي ن ارادهچنیچرا 

و از دستیابي به مقامات باالتر باز  دگیرمورد سرزنش اطرافیان قرار مي ،دمانگرسنه مي شا، خانوادهداشب

شوند و در ت؛ مصالح حفظ ميمگويند تو توانمندترين فرد هستي و صرفاً با وجود تو در اين سيا ميو  ماندمي

عالوه لذت بقاي بر سمت و فرمان گیرد. اين موارد بهمي جا را فراشود و فساد همه غیاب تو چنین و چنان مي

 رساند که الزم و ضروري است که اين سمت را به دست آورد يا بر آن باقي بماند. جا ميدادن و...، او را به اين

مژده باد آنان که خود را از »فرمايد: تر ميدر تأيید حکم عقل به تبعیت از خوب و خوبقرآن 

اند، پس بشارت ده به دارند تا مبادا او را بپرستند و به سوي اطاعت از خدا بازگشتهميطاغوت به دور 

کنند، اينانند که خدايشان دهند و بهترين آن را پیروي ميآن بندگان من که: به سخن گوش فرا مي

اي و انسان عاقل بعد از شنیدن و درك و فهم نظر يا نظريه 3«.راه نموده و اينانند همان خردمندان

شود و تبعیت بعد از حکم و تصديق است. اين آن، در عمل تابع آن مي 4تر بودنتصديق خوب و خوب

ي بداند، اقدام در شرايط عادي است و در شرايط اضطراري اگر حسن عملي را راجح يا غیرقابل جايگزين

حکم از بد و بدتر نیز کند، به اجتناب ميحکم تر ه تبعیت از خوب و خوببگونه که کند. عقل همانمي

 صاحب خود را از فرو افتادن در هالکت باز دارد.تا  کندمي

                                                 
  و اظهار غیر آن است. المنجد، ماده وري.. مراد از توريه پوشاندن چیزي 1

 .18، آیه 12 :سوره يوسف، . قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِیل2ٌ

 .18و  17 ات، آی39. سوره زمر: 3

 .120، ص 4. بنگرید به: زمخشری، الکشاف، ج 4
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ايد، از غیر خودتان، همراز مگیريد. ]آنان[ از اي کساني که ايمان آورده»فرمايد: در جاي ديگر مي

شان دارند که در رنج بیفتید. دشمني از لحن و سخن زوورزند. آرهیچ نابکاري در حق شما کوتاهي نمي

ها ]ي دشمني آنان[ تر است. در حقیقت، ما نشانهدارد، بزرگهايشان نهان ميآشکار است و آنچه سینه

  1«.را براي شما بیان کرديم، اگر تعقل کنید

هاي دشمني آنان به معناي انديشه براي رسیدن به حکم تعقل در اين آيه و پس از بیان نشانه

در صدر آيه از همراز گرفتن غیر . زيرا فق حکم نقل استعقل در اين زمینه است، حکمي که موا

گويد اگر تعقل کنید؛ منافعي که در روابط اقتصادي و مؤمنان نهي کرده است و با اين وصف مي

رسد، ممکن است مانع از همراز گرفتن آنها تجاري، يا صنعتي و نظامي يا امنیتي و راهبردي به نظر مي

 ماند.نخورد و از آنها باز نخواهد آن منافع لطمه ميدارد و  شود. نفس انسان دوست

نیز در اين رابطه  (28سوره قصص ) 60( و 12سوره يوسف ) 109(، 7سوره اعراف ) 169آيات 

  اند.قابل استفاده

 

 رفتار عقالني

 فادهنیز اين گونه استقرآن آيات از  .است اي بر رفتار عقالنيمقدمه، بحث از درك عقالنياز منظر عقل 

 در گرو رفتار عقالني است. ساختن و پرداختن نفس انسان قرآنمهمترين هدف ا که زير شود؛مي

، يکي را تأيید و ديگري دو نوع رفتار بخردانه و رفتار نابخردانهدر آيات متعدد پس از بیان قرآن رو ايناز

 است. شده اي گذرا جا به اين دو نوع رفتار اشارهدر اين کند.را نفي مي

مؤمنانه و  2،گراآخرت محور،ر عقالني به داللت عقل خداشود که رفتاز آيات عقل استفاده ميا

روش و اخالق  تبعیت از هر قول، فرمان،و  4ام هر کار طیبانج :است ازعبارت تقوا و  3متقیانه است

شک انجام  بدون جمعي.صورت به فردي انجام شود ياصورت به ، خواهگونه پلیدياب از هرنو اجت 5بهتر

 چندان خواهد داشت.آثار مثبت دو ،و همدالنه 6جمعيصورت به رفتارهاي عقالني

حاصل رفتار عقالني اوصافي مانند فهم، علم، حکمت، ايمان، تقوا، رحم، صبر، تواضع، حلم، ايثار، 

اگر حتي که  گونهآن. طلوب پیامبران و کتب آسماني استمر بشر دکه تجلي آنها است و...  عفو، جود

                                                 

خْفِی صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَیَّنَّا لَكُمُ بِطَانَۀً مِّن دُونِكُمْ الَ یَأْلُونَكُمْ خَبَاالً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ تَتَّخِذُواْ . 1

 .118، آیه 3، سوره آل عمران: اآلیَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

(، 20سوره طه ) 128و  54(، 16نحل ) 16و  12(، 13سوره رعد ) 4(، 3، آل عمران )191 ،(2بقره ) 164. بنگريد به: آيات 2

 (.39سوره زمره ) 18و  17

 (.65سوره طالق ) 10( و 2سوره بقره ) 179. بنگريد به: آيات 3

 .100، آيه 5، سوره مائده: فَاتَّقُواْ اللّهَ یَا أُوْلِی األَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَقُل الَّ یَسْتَوِي الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَۀُ الْخَبِیثِ . 4

 .18، آيه 39سوره زمر: ، الْأَلْبَابِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا. 5

 .103، آيه 3عمران: سوره آل ،وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا واَلَ تَفَرَّقُواْ. 6
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موفق به نیل به اين مرتبت نشد، فرد وظیفه دارد  ،جامعه به جهت حاکمیت جهل و فجوراکثريت 

 نجات يابد.دنیا از باتالق  1خودش را حفظ کند تا به سالمت

با محوريت هواي نفس قرار  ،نفي خدا و آخرتبر مبتني در مقابل رفتار عاقالنه، رفتار غیرعقالني

هاي رساند. متأسفانه بدکاران شیوهت، شرارت، فساد و تباهي را به ظهور ميدارد که هرگونه بدي، خباث

مند شوند. استقرار کنند تا از نتايج دلخواه آن بدون زحمت بهرهخود را در جامعه مستقر مي

گرانه در اقتصاد، ه و اسرافهاي جائرانه، طاغوتي و تحقیرآمیز در سیاست، رباخوارانسیستم

بشريت ي است که هاي غیرعقالنکمیت عقايد و انديشهيبنده در فرهنگ، از نتايج حاپرستانه و فرشهوت

رحمي، حرص، مانند: جهل، کفر، ظلم، فجور، شقاوت، بيي را به فساد و تباهي مبتال ساخته و نتايج

را به بار آورده تکبر، خودپسندي، خودستايي، استبداد، استکبار، خودسري، زورگويي، دنیاخواهي و... 

 جمع کرده است. 2«رجس» ههمه را در يک کلمقرآن ست. ا

 
 

 گيرينتيجه

هايي براي ورود و استفاده از قرآن و بررسي معناي عقل در فرضپس از بیان پیش مباحث گذشته از

روشن قرآن با استناد به آيات  بندي ولغت واژگان مترادف با عقل بررسي و آيات مربوط به عقل دسته

در ضمن آيات قرآن در  همچنین هاي نفس انسان، توانايي بر ادراك است.ناييشد که يکي از توا

درك از مرتبه  اشاره شده و يک مانند ادراك حسي، ادراك معناي جزئي و کلي راكدامراتبي از به

ها، يبازدارندگي از بد به جهت ( راو ضرر و نفع ح، مصلحت و مفسدهسن و قب)حُخوب و بد از انسان 

پس از آن با استفاده از آيات مقدمات درك عقالني و مراحل  عقل نامیده است.سد و مضرات بايح، مفاق

گیري از عقل بهره شکوفايي عقل و نتايج و آثار فعالیت عقالني بیان و به برخي از آيات که انسان را به

ز برخي منابع دروني کارگیري عقل را از خود دور سازند و نیخواهد موانع رشد و بهفراخوانده و از او مي

 و بیروني درك عقالني و نیز به توانايي عقل بر حکم و رفتار عقالني اشاره شده است.

و استنباط تصديق خدا و آخرت در مباحث نظري و فهم درست نقل شناخت عالم و بدون شک 

نیز قل و فقدان نموارد  درويژه بهاست. فهم و درك عقالني در مباحث عملي، منوط به اصول و احکام 

 . رهنمودهاي نقل هیچ مرجعي جز عقل وجود ندارد هاي تحققِدر بحث شیوه

هاي حسي و تجربي او را تواند بشر را از جهل و خرافه نجات دهد و يافتهافزون بر اينها عقل مي

 سالمت و امنیت او را در پي داشته باشد. که سعادت،کند در مسیري هدايت 

اند ولي در فضايي محدود و به اختصار مورد بحث قرار گرفتهبا اين که ل آيات و مفاهیم مرتبط با عق
                                                 

 .89، آيه 26، سوره شعراء: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ. 1

 .100، آيه 10سوره یونس:  وَیَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِینَ الَ یَعْقِلُونَ،. 2



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ___________________________________________________ 

 

 

42 

وند ادرستي بر جايگاه عقل نزد خدبهمسلمانان ها و نیز همه انسانما خوبي گوياي اين مطلب هستند که به

هاي ست در زمینهدر کتاب اوسبحان کید خداوند أهاي عقل آن گونه که مورد تتیاز ظرفو بوده واقف نمتعال 

تر راحت مراتب، بهحتي در موضوعاتي که محل استناد به نقل نیستاستناد به نقل  . زيراايمبهره نگرفته مختلف

 خردمندانهزندگاني  هايشیوهما  که . اين روند موجب شدتحقیق و کشف و شناخت عقالني است و از مطالعه

    يم.ادهازمانب هاآناز  اد و سیاست خودصترا فرا نگرفته و در فرهنگ و اق

در دنیا، زماني ويژه مدعیان دينداري، بهتوان نتیجه گرفت که سعادت و رستگاري انسان مي اصلبا اين 

و در روابطي که با  گيزندهاي مختلف و در زمینه کنند گیريکه در کنار نقل از عقل بهره شودمي میسر

 است.رضاي خداوند که قطعاً مورد  دنناختیار ک را و رفتار عقالنياخالق دارند، خود و ديگران 
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