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ر کرماندانشگاه شهید باهناستادیار
چکیده

ایام درگذر، امانمایدیمهدایت اکمال يسوبهمفطور به فطرت خاصی است که او را انسان
که به سبب نشاندیمبر آنعواملی چون غفلت، معصیت، اخالق ذمیمه و اعتقادات باطله زنگاري 

زنگار یاساسراهکار ارائه ینبنابرا؛ماندیبازماشیغائآن غرق در حضیض دنیا شده و از هدف 
امري ضروري به ،که غایت تربیت اسالمی استفطرت پاك الهی براي رسیدن به سعادتییزدا

از قرآن کریم، به یريگبهرهتحلیلی و با _یفیتوصدر این مقاله با روش تحقیق . رسدیمنظر 
تعدادبرعالوه در قرآن حاصل مشعر بر این است که انسان و نتایجشدهپرداخته»تفکر«يواکاو

و مشتقات »بصیرت«و » نظر«،»تذکر«،»تعقل«،»تدبر«،»تفکر«کلمات بانیزمرتبه471،آنهايیهآ
ترینیاساساولین وعنوانبه»یهستوقرآنتفکر در «یزنواستپذیرفتهتفکر صورتفراخوانآن 

فطرت آدمی بر چراکه؛ارائه گردیده استپاك الهیفطرتییزدازنگار تربیتی درراهکار 
ولی جمال، مفطور استو کمالصاحبتحمید، یم عظیم، احترام حاضر، شکر منعموجوب تعظ

؛ اما کشاندیمآن به خطا مصداقدر انتخاب و گاه انسان رارنگکمزنگار فطرت این امور را 
دریابد وراامور واقعی این و مصداقرا بزداید زنگار فطرتبا تفکر در عالم هستی تواندیمانسان 

منعم، احترام پروردگار حاضر و شکر خداونداز اعماق قلب متذکر شود که تعظیم خالق عظیم، 
ایمان خودجوشتسبیح معبود صاحب صفات جمال و کمال، واجب است و این باعث ظهور 

که هدف و غایت تربیتی اسالمی پایدار، عمل صالح، صفات حمیده و اعتقادات صحیح خواهد شد
.است

.تربیت،هستی،قرآن، تفکر:کلیدييهااژهو

fatabatabaee@yahoo.com:مسئولسندهینویکپست الکترون،کرمانیدباهنردانشگاه شه.١
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مقدمه-1
انسان براي رسیدن به هدف است که شدهاشارههمواره در معارف اسالمی به این نکته 

منتهايیبقرب الهی و متنعم شدن به نعمات رسیدن به مقام کمالی و غایی خویش که 
و سازداز خود قرآن را دمس.قرار گیرداسالمی شریعتتحت تربیت ، بایدستاو

نظر، در این کتاب هدایتاز يمندبهرهراه .سان کامل خود را به مقصد برساندانییباراهنما
و هایامپانی و آن تدبر در معینترمهماستماع، قرائت، درك معنا و مراجعه به تفسیر و

یافته عمیق ادامهبافهمقرائت شروع و با جریان تدبرینو ااستشدهگنجاندهتذکرات آن 
.)1381:375نقی پور،(گردد یمعمل ختم و به

مسئلهیانب-1-1
در بازگشت انسان به راه مستقیم و رسیدن به سعادت است ،غایت تربیت اسالمی

آن يرهنمودهاکریم است تا با رسیدن به این هدف نیاز به تعمق و تدبر در قرآنراستاي
آیات جاکهازآن. را به مقصود برسانددر این مسیر راهکاري تحصیل شود که انسان 

گوید که این کتاب بزرگ آسمانى تنها براى تالوت مختلف قرآن این حقیقت را فاش مى
در قرآنو همچنین )29ص، (است »انذار«و »تدبر«»ذکر«آن نیست، بلکه هدف نهایى از 

صورت »لتعق«و»تفکر«امر سفارش اکیدي بر، السالمیهمعلو کالم معصومین کریم
صورت پذیرد و ر این زمینه در قرآن کریم واکاويدکهطلبدیم، بنابراینپذیرفته است

نقش آن در وآثار،متعلقو ییندارد تعاساسی که در قرآن به این مفهوم اشاره يهاواژه
.گرددتربیت اسالمی و رساندن انسان به مقام قرب الهی تبیین 

تحقیقیشینهپ-1-2
نیز در مسیر سیر و سلوك الی اهللا جایگاه عظمایی به خود عرفاه بزرگان و تفکر در سیر

معراج «اختصاص داده است و بزرگانی همچون مال احمد نراقی در کتاب اخالقی خویش 
کسبازجمله؛کندیممطرحرااهدافیغایی تربیت،هدفبهدستیابیبراي»السعاده
اشارهياواسطهاهدافعنوانبهرا کرتفوورزيعقلپرورشواخالقیيهامعرفت

یردگقرارمدنظرانسان و کمالسعادتنهاییهدفبهیدندررسبایدکهنمایدیم
»اربعین حدیث«و همچنین امام خمینی در کتاب ) 109: 18ش : 1392نجمه، ياحمدآباد(

.نمایندیمره اولین پلکان صعود در رشد و تعالی انسان، اشاعنوانبهخویش به جایگاه تفکر 



٢٥|یاسالمیتدر تربآنیگاهجایینو تبیماز منظر قرآن کر"تفکر"يواکاو

تفکر در قدرت «آموزش که نشان داده است)1393(آوه تحقیق طباطبائی و چین هايیافته
.باشدیرگذارتأثفطرت و ارتقاء معنویت ییزدادر زنگار تواندیم»یالهو نعمت 

و اهمیت تحقیقضرورت-1-3
عامل اساسی و را رتفکتوانیم، کریم و فرمان پذیري از امر تعقلاز قرآنیريگبهرهبا 

، ایمان و عمل صالحایجاد معرفتبراي کهبه جرأت ادعا کردوبه شمار آوردمهم تربیتی 
کاربردي از آن طوربهباید که غایت و مأواي تربیت اسالمی است،در متربی پایدارطوربه

از در : »بوابِهاو أْتُوا الْبیوت منْ أَ«یوتعالتباركبهره جست؛ زیرا طبق فرمایش خداوند 
به همه قلبیسهولت، سرعت و با تمایل بهتوانیمبا تفکر ،)189بقرة، (یدشووارد هاخانه

به در راستاي تربیت اسالمی و با کمترین هزینه بهترین نتیجه را یافتدستاین فضایل 
بیترغمعارف، پند، نصیحت، تحذیر، تشویق، تعلیمتربیتی همچونيهاروش. آورددست

اي را در پی فراوانیج و نتاخواهد بودترمؤثربسیاراگر مقارن با تفکر متربی باشد ... و 
تحلیلی به استخراج و تحلیل - با روش توصیفیدر این راستا در این مقاله .خواهد داشت

پاسخگویی به سؤاالت ذیل درصدداست و شدهپرداختهکلمات قرآنی دال بر تفکر، 
:باشدیم

؟باشدیمکر چهتفچیستی-
؟موضوع تفکر چیست-
؟چیستتفکر در تربیت اسالمی نقش و جایگاه -

بحث-2
کریمقرآنبریهتکبا تفکر چیستی-2-1

اول شرط مجاهده با ،انسان بر دیگر مخلوقاتشرافت و علو مقام مالك ، و تعقلتفکر 
کریمقرآنسراسر در ).1383:6امام خمینی، (است یتعالحقجانببهنفس و حرکت 

چراکهقابل شهود استوضوحبهو بصیرتنظر،فراخوان عظیم تفکر، تدبر، تذکر، تعقل
حشر، (عام طوربهانسان را گوناگونهايیوهشآن و به جاييجادر یوتعالتباركخداوند 

،در قرآننظردقتبهدعوت )191،عمرانآلو (خاص طوربهو مؤمنین را ) 8و روم،21
ایم این کتاب پربرکتى است که بر تو نازل کرده: فرمودهجاکهازآن.نمایدیموانفسآفاق

تفکر و تدبر در،نتیجه گرفت که به تعداد آیات قرآنتوانیمپس ،تا در آیاتش تدبر کنند
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و مذکوربا استعمال کلماتمرتبه در قرآن471درمجموعولیاست،شدهخواستهآن 
سفارشهمراه درك و فهمیدندتعقل،،تدبر،ه تفکربیرمستقیمغمستقیم و مشتقات آن

.شودیمبه آن اشاره در ذیلکهاستشده
هایتواقعبراي به دست آوردن و تدبرنظراعمال، تأملدر لغت به معناي اندیشه،»فکر«

یلیدالتفکر تکاپوي قلب با توجه به مقدمات و .)1371:5/199قرشی، (هاستعبرتو 
در و) 138/ 9: 1430مصطفوي،(گردد یمهول مطلوب منجر که به شناخت مجاست 

مکارم شیرازي،(شود گفته مىچیزيیکو خصوصیاتب بررسى علل و اسبااصطالح به
و تفکر فرایند پیشنهاد فکر قوه در خدمت عقل استگفت توانیم؛ بنابراین )1374:4/28

نقی (باشدیمو ارائه آن به محضر عقل مختلف رسیدن به آن اهدافيهاراهاهداف و 
.2در قرآن بکار رفته استمرتبه17فکرکلمه مشتقات ). 29: 1390پور، 

هر دو خواه یا با، خواه با زبان باشد یا با قلب واستیاد کردندر لغت »ذکر«معناي 
است ءیشحفظ یبه معنذکر بکسر اول ،از ادامه ذکربعد بعد از نسیان باشد یا 

تذکّر . کسى آوردن استیادبه پند دادن و چیزى را یبه معن»تذکر«. )1371:3/15رشی،ق(
:1371،قرشی(است توجه نمودن و پند گرفتن ؛ واستیادآوريیبه معناز باب تفعل 

مرتبه 235مشتقات فعل ذکر .زبان استقلب و ه آورى ب- معناى جامع همان یادو) 3/16
الزم به ذکر است که 3.آن سفارش شده استقرآن به فتن در معناي یادآوري و پند گردر 

و 42زمر، و8، 21و روم، 69، 44، 11و نحل، 3رعد،و24یونس، و184، 176اعراف، و191، عمرانآل٢
50و انعام، 266، 219و بقره، 46سباء، و21و حشر، 13جاثیه، 

، 135، 103، 58، 7،41، عمرانآلو 269، 239، 231، 221، 203، 200، 198، 152، 122، 114، 63، 47، 40بقره، 3
، 121، 119، 118، 90، 80، 69،70، 68، 44و انعام، 110، 91، 20، 14، 13، 11، 7، 4و مائده، 142، 103و نساء، 191
و 57، 45، 26، 2و انفال، 205، 201، 171، 165، 130، 86، 74، 69، 63، 57، 3،26، 2و اعراف، 152، 138، 126

و 52، 25، 6، 5و ابراهیم، 28، 19و رعد، 104، 42و یوسف، 120، 114، 30، 24و هود، 71، 3و یونس، 126توبه، 
، 51، 41، 16، 2و مریم، 101، 83، 57، 28، 24و کهف، 46، 41و اسراء، 90، 44، 43، 17، 13و نحل، 9، 6حجر، 

، 28و حج، 105، 84، 50، 48، 42، 36، 24، 10، 7، 2و انبیاء، 124، 113، 99، 44، 42، 34، 14، 3و طه، 67، 56، 54
227، 209، 5و شعراء، 73، 62، 50، 29، 18و فرقان، 37، 36، 27، 1و نور، 110، 85، 71و مؤمنون، 40، 36، 35، 34

، 3و فاطر، 41، 35، 34، 21، 9و احزاب، 22، 15، 4و سجده، 51، 45و عنکبوت، 51، 46، 43و قصص، 62و نمل، 
و زمر، 87، 49، 48، 46، 45، 43، 41، 32، 29، 17، 8، 1و ص، 168، 155، 13، 3و صافات، 69، 19، 11و یس، 37

، و 58، 13، 44و دخان، 41لت، و فص44، 36، 13، 5و زخرف، 58، 54، 44، 13و غافر، 45، 27، 23، 22، 21، 9
، 22، 17، 15و قمر، 29و نجم، 29و طور، 55، 49و ذاریات، 45، 37، 8و ق، 18و محمد، 21و احقاف، 23جاثیه، 

52، 51و قلم، 10و طالق، 9و منافقون، 10، 9و جمعه، 19و مجادله، 16و حدید، 73، 62و واقعه، 51، 40، 32، 25
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در قرآنمرتبه7واژه که این آیدیم»اولوا الباب«کلمههمواره » یتذکر«با فعل در قرآن
الَّذینَ یستَمعونَ الْقَولَ فَیتَّبِعونَ : استکه قرآن خود، اولوا الباب را معرفی کرده4آمده است

نَهسأَحأُولُوا الْأَلْبابِأُولئ مه کأُولئ و اللَّه مداهینَ هالَّذ که سخنان را هاآن«)18زمر، (ک
کسانى هستند که خدا هدایتشان کرده هاآنکنندپیروى مىهاآنشنوند، و از نیکوترین مى
.»اندعقلخردمندان و صاحبان مغز و هاآنو 

در و ) 577/ 1412:1مفردات، (است هیا شده است که براي کسب علم مياقوه»عقل«
اصل عقل در ابتدا ).1371:5/28قرشی،(است به معناي فهم، درك و معرفت لغت 

نفس و حبس آن است و از معنوي و سپس مهارويامور مادتشخیص صالح و فساد در 
د، در زندگی به آن نیاز دارچهآنفهم، انزجار، شناخت حسن ،تدبرامساك، لوازم آن 

و در )238/ 8: 1430مصطفوي، (است تحصن در تحت عدل و تحفظ از هواي نفس
، ارزیابی دستاورد فکر و گزینش طریق احسنِ رسیدن به هدف )تعقل(کار عقل اصطالح

گفت عقل تشخیص حق، خیر و توانیمدرمجموع). 29: 1390نقی پور، (است احسن 
باطل و خیر بر شر و منفعت بر ضرر جزء جزء ابتدائی مفهوم عقل و ترجیح حق برمنفعت

ایمان و خلق فظتحدوم و مهار نفس و عزم بر تحقق جزء اخیر و مورد تأکید معنی عقل و 
مهار (یمتصمحسن و عمل صالح، نتیجه طبیعی آن است، پس تشخیص، ترجیح، تصدیق یا 

نقی پور،(دهدیمعقل را تذکر کارکرد جامعکه باشندیمسه جزء معناي عقل ) عزمو
.5در قرآن آمده استمرتبه49در این معناعقلکلمه مشتقات ).11: 1390

و نازعات، 5و مرسالت، 29، 25و انسان، 56، 55، 54، 49، 31و مدثر، 19و مزمل، 17و جن، 48، 42، 12حاقه، و
23و فجر، 21و غاشیه، 15، 10، 9و اعلی، 27و تکویر، 12، 11، 4و عبس، 35

.269و بقره، 7و آل عمران، 19رعد، و52و ابراهیم، 29، ص، 9و18زمر، 4
و هود، 169، و اعراف، 32، 151و انعام، 118، 65، عمرانآلو 171، 170، 164، 75، 242، 73،76، 44بقره، ٥

67و غافر، 138و صافات، 60و قصص، 28وشعراء، 61و نور، 80و مؤمنون، 67، 10و انبیاء، 109و 2و یوسف، 51
و 4و رعد، 16، 100، 42و یونس،22و انفال، 103، 58و مائده، 43،35،63عنکبوت، و17و حدید، 3و زخرف، 

و 14و حشر، 4و حجرات، 5و جاثیه، 43و زمر، 62،68و یس، 28، 24و روم، 44و فرقان،46و حج، 12، 67نحل، 
.10ملک، 
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یعنی به عواقب آن نظر کرد و در آن فکر در لغت)بر وزن ابر(»دبر«ماده از »تدبر«
و پشت و روي و عواقبیجنتابررسى به عبارتی )1371:2/327، قرشی(نمود و تفکر کرد 

که هر 6مرتبه در قرآن آمده است4یتدبرون .)1374،4/28،مکارم شیرازي(است چیزي 
أَ فَال یتَدبرُونَ الْقُرْآنَ و لَو کانَ منْ عنْد غَیرِ «.مورد دعوت به تدبر در قرآن شده استچهار

ناحیه غیر اندیشند که اگر از آیا درباره قرآن نمى):82نساء، (کَثیراً اللَّه لَوجدوا فیه اخْتالفاً 
کاوش و اندیشه در کشف »تدبر در قرآن«در .»یافتندخدا بود اختالفات فراوانى در آن مى

مفاهیم و روابط ناپیداي موجود در هر یک از آیات و ارتباط آیات با یکدیگر و آن آیات 
هر دو تعبیر در قرآن و ) 1381:373قی پور،ن(،باشدیممدنظربا آیات دیگر سور قرآن 

فرق بین تفکر و تدبر این است که تدبر تصرف قلب است با نظر در .استبکار رفته مجید
)138/ 9: 1430،يمصطفو(یلدالعواقب و تفکر تصرف قلب است با نظر در 

آمده استو معرفت به معناي قوه بینائی، چشم، علم، بینائی دل، بصیرتدر لغت »بصر«
،بامعرفتدیدن همراه ترغیب بهيدر معنامرتبه92آن مشتقات و )1371:1/195قرشی، (

أَ و لَم «.7استگردیدهاستعمال دیدن هدفمندعدمیا سرزنش برو ، فهم و دركبصیرت
مهأَنْفُس و مهأَنْعام نْهعاً تَأْکُلُ مرز بِه رُزِ فَنُخْرِجضِ الْجإِلَى الْأَر وقُ الْماءا أَنَّا نَسرَوأَ فَال ی

برُون یرانیم و با آن روئیدنى بینند که ما این آب را به زمین بایر مىمگر نمى):27سجده، (ص
قَد «،»بینند؟خورند، چرا نمىآوریم، که حیواناتشان و خودشان نیز از آن مىپدید مى

ها از پروردگارتان بصیرت...جاءکُم بصائرُ منْ ربکُم فَمنْ أَبصرَ فَلنَفْسه و منْ عمی فَعلَیها
شما آمده هر که بدید براى خویش دیده و هر که کور بوده به ضرر خویش بوده و يسوبه

)104انعام، (».من نگهبان شما نیستم
نگاه کردن، گاهی مراد تدبر، تأمل و دقت است و گاهی در لغت به معناي »نظر«

،نظر به معناي انتظار.)81/ 1371:7، قرشی(باشد یمبعد از فحص و تأمل حاصلهمعرفت 

68و مؤمنون، 29، ص، 24محمد، و82نساء، 6
و 203، 201، 195،198، 179، 47و اعراف، 110، 104، 50، 46و انعام، 13، عمرانآلو 20، 7،17بقر، 7

و 108، 78و نحل، 15و حجر، 42و ابراهیم، 16رعد، و108و یوسف، 112، 24، 20و هود، 67، 43، 31یونس،
و نور، 78و مؤمنون، 46و حج، 97، 3و انبیاء، 125، 96و طه، 42، 38و مریم، 26و کهف، 102، 59، 36، 12اسراء، 

و فاطر، 10و احزاب، 27، 12، 9و سجده، 38و عنکبوت، 72، 43و قصص، 86، 54، 13و نمل، 43،44، 37، 31، 30
و جاثیه، 51و زخرف، 22، 20و فصلت، 61، 58و غافر، 63، 45و ص، 179و 175و صافات، 66و9و یس، 19

و 2و حشر، 85و واقعه، 7و قمر،17و نجم، 15و طور، 21و ذاریات، 22، 8و ق، 23و محمد، 26و أحقاف، 20،23
.9و نازعات،2و انسان،7،14و قیامت، 44، 11و معارج، 38،39و حاقه، 51، 43، 5و قلم، 23، 4، 3ملک، 
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است نیز معنا شده طلبدیمفکري که علم و ظن را نگاه به شیء، دیدن آن و
.8در قرآن بکار رفته استمرتبه 67در این معنامشتقات آن.)3/498: 1375طریحی،(

وت السماوات و أَو لَم ینْظُرُوا فی ملَکُ«: فرمایدیمملحدین در عتابتعالیيبارخداوند 
نْ شَیم ما خَلَقَ اللَّه ضِ والْأَرچه خدا و زمین و آنهاآسماندر حکومت و نظام هاآنآیا :ء

)185اعراف، (»نظر نیفکندند؟) از روى دقت و عبرت(آفریده است 
بررسى علل و اسبابکه به معناي » تفکر«کلمات با یوتعالتباركخداوند کهینانتیجه 

و پشت و روي چیزي و عواقبیجنتابررسى که »تدبر«است،چیزيیکو خصوصیات
ه آورى ب- یادکه »تذکر«که قوه تشخیص، ترجیح، تصدیق یا تصمیم است»تعقل«است، 

حاصلههمراه تأمل و دقت است و گاهی معرفت نگاه کردن،که »نظر«، قلب و زبان است
، بصیرت، فهم بامعرفتترغیب به دیدن همراه که »بصیرت«و باشدیمبعد از فحص و تأمل 

471هاآنو مشتقات و درك و یا سرزنش بر عدم دیدن هدفمند استعمال گردیده است
، خردمندانهبه مطالعهرا آدمی9مختلفهايیاقسبا يدیگربسیارآیاتدر نیز و مرتبه

.نمایدیمتفکر، تأمل و تدبر دعوت 
کلمات بررسی گردد تا تبیین شود که موضوع تفکر چه باید شایسته است که متعلق این 

و نتایج و به بررسی علل و اسباباز انسان انتظار دارد که یوتعالتباركخداوند وباشد 
یجهدرنتو یدتدبر نما، اندیشه، تأمل و نظراعمالنگاه، در چه چیزعواقب چه چیز بیندیشد و 

.به چه چیز دست یابد

و 143، 198، 108،129،185، 84،86،103و اعراف،46، 99، 11، 65، 24و انعام،259،69، 210بقره، و6ق 8
، 41، 35، 33، 14،27،28نمل، و15حج، و19وکهف، 19و احزاب،36و نحل، 109یوسف، و127وتوبه، 6انفال،

و غافر، 88،102، 73و صافات، 43، 44فاطر، ،50، 9،42و روم،20،و عنکبوت40و قصص، 16، و حجر،51،69
، 137، عمرانآلو 17و غاشیه، 5و طارق، 24و عبس، 21و مدثر، 18و حشر، 20، 10و محمد، 25و زخرف، 21،82

9و فرقان، 97و طه، 48، 21و اسراء، 75و مائده، 50، نساء، 40نبأ، و101، 43،73، 14،39،و یونس143
... .و37و روم 13، عمرانآلو 243، 73بقرة،9
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موضوع تفکر-2-2
پیرامون مسائل دهدیماز استعدادهاي ذاتی بشر است که به وي توانایی ياقوهتفکر 

هاعبرتو هایتواقعکند و براي به دست آوردن نظراعمال، تأمل کند، گوناگون بیندیشد
و با یاري آن، حقایق بپردازدچیزیکو خصوصیاتبه بررسى علل و اسباب تالش نماید و

، درباره هر تواندیمفرد متفکر ، کشف کندیش مقدور استرا تا حدودي که برا
راه خود نماید و در مسیر درست قدم غو بینائی درونی را چراموضوعی، منطقی بیندیشد

رسیدن به هدف است و از يهاراهاز کارکرد تفکر که فرایند تالش براي کشف .بگذارد
دستاورد يگذارارزششودیمترجیح و تصمیم است معلوم کارکرد عقل که تشخیص و

. عقل استشئونو یا اولی از لحفکر و داوري و گزینش فکر احسن و یا احسن و یا اص
راهکارهاي حل مسائل در دهندهارائهپس فکر همچون مشاور و مأمور کشف اطالعات و 

مذکور درکلمات تفکر و با بررسی متعلق ،)13: 1390نقوي، (است خدمت مدیریت عقل 
موضوع توانیم، السالمیهمعلو معصومینعلیه و آلهاهللایصلیامبرپیره و گفتار س،قرآن

/ 89، 5/ 95، 1403؛ مجلسی، 29ص، (قرآن تدبر در در دو مبحثیطورکلبهتفکر را 
)455/ 92؛ 163، 3/153، 1403؛ مجلسی، 191، عمرانآل(خلقت درو تفکر) 106

قرار یموردبررسجدا »تفکر در هستی«و »تدبر در قرآن«؛ بنابراین در این مقاله نیز گنجانید
.گیردیم
تدبر در قرآن-2-3

گذارد تا چشم اى معنوى و روحانى است که بیشتر بر خرد و دل اثر مىقرآن معجزه
سطحى آید نه نگرش و اثر هدایتش با تفکر و تأمل در آیات به دست مىظاهربین

که همان نظر اندیشى در آیاتشبه تدبر و ژرفراو قرآن خود ما ) 175ص :1379رکنی،(
.خواندفرامى،استو پشت و روي چیزي و عواقبیجنتابررسى و 

شدن مندبهرهبراي نزدیک شدن با قرآن کریم و به کار گرفتن آن در بطن زندگی و 
ل در موارد ذیتوانیماز معارف و تعالیم آن باید با آن انس گرفت و مراتب انس آن را 

:خالصه کرد
فکر با تمرکزتوأمسکوت » انصات«به همراه پذیرش، و فرادادنگوش » استماع«- الف

.و آرامش باطن
که پیروي و تبعیت لفظی و معنوي از چینشِ خاصِ » ترتیل«خواندن قرآن به روش - ب

)1381:34نقی پور،. (هستفضاي آن آیات و سیر فکري و روحی در
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، که در این راستا باشدیمقرآن که همان تدبر در آیاتش » وتحق تال«آوردن جابه- ج
باید معانی آیات و مفاهیم آن را درك و با کمک از تفاسیر معتمد به درك و فهم عمیق 

حداقل شرایطی که الزم است همه . آن اقدام شود و با تفکر و تدبر به بطن آن راه یابند
، صرف ترجمه آیات به همراه شرکت نمایند»تدبر در آیات«مرِ اقشار مردم بتوانند در ا

ي دانستن علوم اسالمی و تفسیر آیات به بعدي تدبر، مرتبهمرحله. است» آیاتتدبر در«
هاي مردمی باالتر بوده و و خردمندانه است که این مرتبه از سطح تودههمراهی تفکر عمیق

شودیممعصومین را شامل گیرد و هر سه گروه علماء اولیاء ومیبه خودي تخصصی جنبه
.باشندکه در میان خود داراي مراتبی می

):485- 1381:484نقی پور،(از قرآن داراي مراتبی است که عبارت است تدبر در
.باشدیممقدور ياطبقهمردمی از هر قشر و يهاتودهکه براي »عبارات قرآن«مرتبه -1
.ز مجتهدان و مفسران قرآن میسر استکه براي خواص مردم ا»اشارات قرآن«مرتبه -2
مختص شاگردان معصومین کهآندقیق و عمیق هايیسنجنکتهو »لطائف قرآن«مرتبه -3
.باشدیمو اولیاي الهی و علماي ربانی) ع(
اعم از انبیاء و چهارده ) ع(که مختص معصومین »قرآنپردهیبحقایق و جان «مرتبه -4

.باشدیم) ع(معصوم 
از این منبع فیض و برکت منوط به تدبر یريگبهرهمتذکر شده است که راه ریمقرآن ک
گیرد و او را یدربرم، آیاتی که تمام ابعاد زندگی بشر را )29ص، (باشد یمدر آیاتش 

؛ بنابراین این کتاب مبارك باید در متن نمایدیمتربیتالهی یفهخلبراي رسیدن به مقام 
تمام خطوط زندگى انسان بر آن منطبق گردد و شئونام زندگی انسان واقع شود، تم

شفا و رحمت کهيطوربهد، تا بتواند بهره کافی از آن ببرد خویش را با آن هماهنگ ساز
.باشد بر امور مادي و معنوي او

تفکر در هستی-2-4
و»بصیرت«، »نظر«، »تذکر«، »تعقل«، »تفکر«با بررسی آیاتی که در آن کلمات 

شودیمدانسته ،مختلف آمده استهايیاقسنیز آیات بسیار دیگري که با و هاآنمشتقات 
مورد سفارش خداوند وانفسآفاقدر یگردعبارتبهو در هستیو تعقلتفکرکه 

.استقرارگرفتهتعالیيبار
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ربنا ما و یتَفَکَّرُونَ فی خَلْقِ السماوات و الْأَرضِ«:فرمایدیمیوتعالتباركخداوند 
و دائم فکر در خلقت آسمان )191، عمرانآل(»خَلَقْت هذا باطالً سبحانَک فَقنا عذاب النَّار

اى، پاك و را بیهوده نیافریدهباعظمتو زمین کرده و گویند پروردگارا این دستگاه 
.منزهى، ما را به لطف خود از عذاب دوزخ نگاهدار

نتایجو زمینهاآسماندر خلق مداوم و پایدارتفکرت که متفاهم از این آیه این اس
حضور حضرت حق، وگشتهذاکر انسان در خلقتدر اثر تفکر.را به دنبال داردقطعی

به مناجات و ذکر که اویابدیدرمو نمایدیمخالقیت و ربوبیت او را با تمام وجود درك 
، استبوده و بیهوده به انجام نرسیدهدارهدفخلقتینو ا، دهدیمخالصانه او گوش فرا 

از شمبرا بودن ساحت مقدسپروردگار واسماء و صفات جمال و کمالبه علم و معرفت 
به بازگشت،پایان امرکهیابدیمعلم ینبر ا، عالوه گرددیمبراي او حاصل عیب و نقص

دوزخ و عذاب مرارتشعاقبت،در صورت عدم معرفتکه اوستمالکیت و حکمرانی 
.خواهد بود

أَ و لَم یتَفَکَّرُوا فی أَنْفُسهِم ما خَلَقَ اللَّه السماوات و الْأَرض و :فرمایدیمدیگر ايیهآدر 
و زمین هاآسمانآیا آنان با خود نیندیشیدند که خداوند، :ما بینَهما إِلَّا بِالْحقِّ و أَجلٍ مسمى

؟و براى زمان معینى نیافریده استحقبهو است جز چه را میان آن دو آن
چه که در بین این دو است زمین و آنخلقت آسمان،، تفکرموضوعنیز در این آیه 

.استشدهعنوان
و »نظر«، »تذکر«، »تعقل«، »تدبر«، »تفکر«کلمات با یوتعالتباركخداوند کهینانتیجه 

را به مطالعهآدمی10مختلفهايیاقسگري با و در آیات بسیار دیو مشتقات آن»بصیرت«
و نمایددعوت مىآیات قرآن یدر تمامو تدبر عالم هستىکل درخردمندانه، تفکر، تأمل 

، نتایج و عواقب،اسبابعلل،.با دیده عبرت بین نظر بیفکندیزچهمهدر خواهدیماز او 
بنگرد، در تاریخ یرامونشو نعمات پدر خلقت موجودات،هدف و مأواي هستی را دریابد

را اشیهماگرانعمر توجهیبو قصص نیک بیندیشد و در وقایع تأمل نماید و غافالنه و 
گردانند، بازخواست و یروبرمهانشانهسپري ننماید و کسانی که غافالنه یا عامدانه از این 

تعقل، تدبر ، بصیرت، نظر،فکرصاحبو کسانی که پندپذیرند و دهدیممورد سرزنش قرار 
.دهدیمو تشویق قرار یدموردتمجو خردند 

... .و37و روم 13، عمرانآلو 243، 73بقرة،10
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یوتعالتباركسفارش خداوند همهیناکه جاي امعان نظر دارد این است که چهآن
جاستبهاست؛ بنابراین نبودههدفیبپیرامون تدبر و تفکر در قرآن، هستی و نعمات وي 

.این هدف تبیین گرددتا،پرداخته شوداسالمی یتدر تربنقش و جایگاه تفکر بهکه
نقش و جایگاه تفکر در تربیت اسالمی-2-5

و رسالت عمده تعلیم و باشدیمتوحیدي، اساس و کارمایه نظام تربیتی اسالم ینیبجهان
رسیدن به توحید و اعتقاد فرینش انسان است،آتربیت اسالمی تأمین و محقق ساختن هدف 

نظام تربیتی باید همه تالش و . ر اسالم استو عمل صالح هدف غایی تعلیم و تربیت د
همت خویش را در رساندن انسان به توحید در مرحله اعتقاد و عمل به کار گیرد و 

را تربیت نماید که توحید در باطن و ظاهرشان رسوخ کرده باشد و تمامی ییهاانسان
راستا در قرآن یندر ا،)34: 1387صالحی، (باشد رفتارشان بیانگر عبودیت خداوند متعال 

فَأَقم وجهک للدینِ حنیفاً فطْرَت اللَّه الَّتی فَطَرَ النَّاس علَیها ال تَبدیلَ «:کریم آمده است
يسوبهخود يروپس) 30روم، (،»لخَلْقِ اللَّه ذلک الدینُ الْقَیم و لکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یعلَمونَ

کن که مطابق فطرت خدا است فطرتى که خدا بشر را بر آن فطرت آفریده و دین حنیف 
.داننددر آفرینش خدا دگرگونگى نیست، این است دین مستقیم ولى بیشتر مردم نمى

است به معنى شکافتن چیزى از طول ) بر وزن بذر(»فطر«ماده در اصل از »فطرت«
رود، گویى به هنگام نى خلقت به کار مىموارد به معگونهیناو در )1412:1/640راغب، (

مکارم شیرازي،(گردند آشکار مىهاآنشود و آفرینش موجودات، پرده عدم شکافته مى
1374:16 /419(.
بینش شهودي انسان به هستی محض و گرایش همان در معارف اسالمی »فطرت«

، ملیآوادي ج(ستحق اآگاهانه و کشش شاهدانه و پرستش خاضعانه نسبت به حضرت 
است که او را خاصیمانند سایر انواع مخلوقات مفطور به فطرتو انسان)1384:12/25

و نَفْسٍ و ما «است شده الهامشر و خیر به اووو رفع حوائجش هدایت نمودهاکماليسوبه
 ها وورها فُجماها فَأَلْهو8-7شمس،(»تَقْواهاس.(

، اما در فرهنگ قرآن کریم از انسان شودیمیوان ناطق یاد در علوم بشري از انسان به ح
است که تفاوت آن »حی«جنس تعریف آدمی از منظر قرآن . استشده »حی متألّه«تعبیر به 

؛ کندیمیعنی روح انسان که جنبه اصلی او را تأمین ؛با حیوان در بقا و عدم نابودي اوست
مسبوق به یخداخواهاو یعنی »تألّه«از اما فصل ممیز انسان در فرهنگ قرآن ناشی 
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که شودیماز قرآن کریم چنین استنباط . وي و ذوب او در جریان الهیت استیخداشناس
خداي انسان آفرین آدمی را فطرتاً حی متألّه آفریده است و چون این ساختار ملکوتی، 

به امحا و تایابدیمر مشتمل بر بهترین ماده و زیباترین صورت است، نه بدون جایگزین تغیی
تا سخن از تبدیل به میان آید و چون شودیمنابودي منتهی شود و نه با جایگزین متفاوت 
است، تغییر بی جایگزین، یعنی امحا شدهینفتغییر با جایگزین، یعنی تبدیل فطرت صریحاً 

).17و 15/15ج :1382ادي آملی،جو(است و نابودي فطرت، به اولویت قطعی منتفی 
به خود است، که او را به سنت خاص زندگى و راه مخصوصانسان داراى فطرتى 

کند راهى که جز آن راه را شود، هدایت مىمعینى که منتهى به هدف و غایتى خاص مى
و انسان که در این نشاه زندگى »فطْرَت اللَّه الَّتی فَطَرَ النَّاس علَیها«تواند پیش گیرد،نمى
نسبت به بنیه و ساختمانى که از روح و هایشیانزنوع واحدى است که سودها و کند، مى

پس انسان .کندبدن دارد سود و زیان مشترکى است که در افراد مختلف اختالف پیدا نمى
که انسان است بیش از یک سعادت و یک شقاوت ندارد، و چون چنین است جهتینازا

نت ثابت برایش مقرر شود، و هادى واحد او را به الزم است که در مرحله عمل تنها یک س
و به همین باید این هادى همان فطرت و نوع خلقت باشد؛ وآن هدف ثابت هدایت فرماید

.»ال تَبدیلَ لخَلْقِ اللَّه«که اضافه کرد »فطْرَت اللَّه الَّتی فَطَرَ النَّاس علَیها«دنبال جهت 
)16/179: 1417طباطبائی، (

، یطلبراحت، ، زیبا طلبیییجوکمال، داريیند، خداشناسىسرشت انسان مفطور به 
از نخستین روزى که انسان قدم به عالم هستى و ، است...و حب بقا، بیزاري از نقص

کمالشتا او را به هدف غایی و کشدیمگذارد این نور الهى در درون جان او شعلهمى
اى در فطرت دارد و آنچه در تکوین و نهاد ریشهحتماًهواردشدچه در شرع آنو برساند 

است براي رسیدن ايیلهوساین خود کهآدمى است مکملى براى قوانین شرع خواهد بود
.به مقصد و غایت تربیت اسالمی که رسیدن به کمال و قرب الهی است

ود نموده که بر وجيبندصورتآفریده و ترکیب و يبه نحوخداوند موجودات را 
شبیه نبوده و چیزى همانند او چیزیچهه اى که بقدیم و یگانه،قیوم،حى،دانا،صانعى توانا

عالم وجود را کهینافطرت او مفطور است بر ) 8/475، 1372طبرسی، (دارد نیست، داللت 
و کمال و هر چه لباس هستی بر تن نموده جمالصاحبو الوجودواجبخالقی است 

تعظیم عظیم، احترام حاضر، کهینافطرت آدمی مخمر است بر . اوستوجودش وابسته به 
، تجلیل کمالصاحب، حمد محمود، تکریم )11-10ص ، 1383ینیخمامام (منعم شکر 

، شخص بزرگ و عظیم خودجوشو فطرتاًواجب است؛ بنابراین انسان ... وجمالصاحب
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که در مقابلش کرنش نموده انددیمبر خود واجب وشماردیمو بزرگ نمایدیمرا تعظیم 
و منصبانصاحب، بزرگان، اعاظمتعظیم و بزرگداشت؛ بنابراینو سر تعظیم فرود آورد

.پادشاهان از این امر فطري سرچشمه گرفته است
و از هرگونه اسائه ادب در داردیوامحضور حاضر او را به اداي احترام نسبت به وي 

و از توجه به غیر سازدیممشغول به خود سراپارا حضور حاضر او . داردیبازممحضرش 
افراد بسیار محسوس بوده و یابحضوروغتغییر رفتار آدمی در ؛ بنابراینداردیممنصرف 

.استگرفتهنشأتاز این امر فطري کهاستیترؤقابلیناً عدر اجتماع 
حبت او طوقی و انعام و مگویدیماکرام کننده و نعمت دهنده را با تمام وجود شکر 

متنعم شده و شکر او را بر خود واجب يبندهعبد و کهيطوربهبر گردنش گرددیم
و تشکرات هاهبه، هایههد؛نمایدیماف وي و سعی در جبران و پاسخگویی به الطداندیم

.استگرفتهنشأتاز این امر فطري 
لب به تسبیح و تحمید وستایدیمهرچه را قابل و الیق ستایش یافت از اعماق وجود 

و یدهاتمج. داندیمو ثنا و ستایش آن را بر خود الزم و سکوت را جفا گشایدیمآن 
.شاهدي است بر این امر فطريدر اجتماعیدهاتحم

و بر نماییدیمو خاضعانه تکریمش داردیمرا بزرگ صاحب صفات کمال و جمال
.شماردیمخود تعظیم، تکریم، تحمید و تمجیدش را واجب 

، فطرت پاك الهی را براي انسان سرشته، فطرتی که مخمر بر اموري رحمانخداوند 
نخوردهدستفطرت الهی انسان کهیدرصورتاست که عامل ترقی و سعادت انسان است و 

مسیرتعالی را سالمتبهباقی بماند و او همگام با دین و پیامبر زمان خویش، طی طریق کند 
هدف غایی خویش که سعادت و رستگاري است خواهد رسید و اگر خواهد پیمود و به 

بنشیند و او را از اصل الهی خویش دور سازدبر آنزنگار غفلت، جهل، معاصی و خطا 
در دام بال گرفتار این امور فطري به خطا رودداق صحیحدر انتخاب مصکهيطوربه
.و روي سعادت و رستگاري را نخواهد دیدشودیم

بکر و اما این فطرتاز بدو تولد همراه آدمی است،به این منظورك الهیفطرت پا
، غفلت، یطلبراحتغلبه هواي نفس، باایام درگذربلکه ،ماندینمباقی نخوردهدست

حجاب و زنگاري ،طلجنی و انسی، معصیت، اخالق ذمیمه و اعتقادات فاسد و باوسواس
در پشت این حجاب غیر آن وییجوکمال،یخدا طلب، داريیندکهنشیندیمبر آن 
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از و رودیممصادیق کمال و سعادت به خطا اخذدر دنیا در انسان کهيطوربهشدهپنهان
. گرددیمنتیجهیبتالش براي تربیت او ؛ وماندیبازمیی و رسیدن به سعادت هدف غا

طور کههمان، گرددینمدر او کارساز هایمتعلو هایقتشو، انذارها، هایحتنصپندها، 
نمونه سعادت را در ثروت زیاد دانسته و عنوانبهاین مطلب آشکار است،وضوحبهاکنون 
و یا امرا و سالطین را عظیم و قدرتمند بنددیمخویش را در کسب آن به کار غمهم و 

کمال را در خانه مجلل و شغل عالی و. شودیمو در مقابل آنان خوار و ذلیل یابدیم
.نمایدیمبنابراین تمام عمرش را صرف دست یافتن به آن ؛بیندیممرکب راهوار 

و سیره اعاظم و السالمیهمعلقرآن، روایات، سنت معصومین تحلیل آیات چه از آن
و رسیدن به هدف راهکار اساسی این زنگار زدایی ،آیدیمت به دسدین و تجربهبزرگان

هستی و انسان با تفکر و تدبر در ؛ زیرا نهفته است»تفکر«در غائی تعلیم و تربیت اسالمی 
قدرت، عظمت، مشاهده دائمی آفریدگار، به و شدهپاكزنگار فطرت الهی او نعمات الهی
ه وپی برد،او و متخلق بودن پروردگار به اسماء و صفات جمال و کمالمنتیبمنعم بودن 

که تعظیم ،گرددیمتذکر این مطلب از اعماق قلب م،در اثر این تدبر و تفکر مداوم
در باید پروردگار عظیم که قدرت و عظمتش در سراسر هستی مشهود است واجب است و 

زیرا رداء کبریایی از آن ؛ببنددنهایت خشوع و خضوع را بکار بدیلیبمقابل این عظیم 
صاحب قدرت است در مقابل قدرت این عظیم خورد و ناچیز است و هرآن چهاوست و 

.»ال مؤثر فی الوجود اال اهللا«که با تمام وجود فریاد بر خواهد آورد واقعبه
بخشیهستافاضه حیات از جانب آفریدگار کهیابدیدرموانفسآفاقاو با تفکر در 

مستمر در محضر طوربهموجودات روینازااست و این افاضه حیات امري دائمی است 
:این مطلب اشاره فرمودهبهیزنو خودباشندینمیب از او غايالحظهخالق خود هستند و 

جا که خطاب از آن(»بیند؟دانست که خدا او را مىآیا نمى):14علق، (یعلَم بِأَنَّ اللَّه یرىالأَ«
که دانستن این یابیمیدرماست ابوجهلدر این آیه به کافري چون یوتعالتباركخداوند 

لذا زنگار فطرتش برطرف شده و از درون و با ) است فطريامري بیندیمموضوع که خدا 
اعتقادي جازم اقرار خواهد نمود که عالم محضر خداست و احترام حاضر واجب است، و 

.آنچه خالف ادب است صورت پذیرد،شایسته نیست در محضر حاضر
ردآویمپروردگار رازق و رحمانش سر تسلیم فرود يمنتهایبآدمی با تفکر در نعمات 

نقمت به نظر ظاهربههرآن چهکه هر چه خداوند بر هستی افاضه نموده نعمت است و 
پروردگار که یا نعمتی است يمنتهایبنعمتی است از نعمات ،نیبواقعدر دید رسدیم

شکر منعم واجب است، لذا کهنیافطرت او مخمر است بر جاکهازآن،دنیاي و یا اخروي
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دانی رقدبهو از صمیم قلب لب پردازدیممنتشیبواقعیبخشنعمتبه شکر گذاري 
و از دهدیمو در مراتب عالیه آن، این شکر را در رفتار و کردار خود نشان دیگشایم

از او يالحظهمحبوبش شودینمو راضی کندیمسرپیچی از فرامین منعم خویش ابا 
نیز به این السالمهیعلحضرت علی .خشم او را سبب شودکهنیاچه رسد به باشد تاناراضی 

او را بر خود، يهانعمتاگر بشناسند چراکه:ندیگویمجا که آنندیفرمایممطلب اشاره 
مفضل بن (یت پروردگار مشغول گرداند ایشان را از ارتکاب معصهاآنتفکّر در نهیهرآ

).66ص :1379عمر، 
اتش را از طریق آیات، ذبه یعنی ایمان) 23حشر، (است مؤمن جاللهجلخداوند 

که در عالم هستی مشهود است، در دل و فطرت هايیشگفت، لطایف، عجایب و هانشانه
ایمان به او علم وخلقتش،يهانشانهآدمی ایجاد نموده؛ بنابراین با تفکر و تعقل در آیات و 

/ 1: 1403مجلسی، (کَالْعلْمِ رَف لَا علْم کَالتَّفَکُّرِ و لَا شَ. نهدیمرو به فزونی مدتکوتاهدر 
تزلزلی در معارف حاصل کهيطوربهرسدیمبه ثبوت همچنین این علم و معرفت )179
بِالدلَاالت بِصنْعِ اللَّه یستَدلُّ علَیه و بِالْعقُولِ تُعتَقَد معرِفَتُه و بِالتَّفَکُّرِ تَثْبت حجتُه معرُوف نشود

مورشْهنَاتی1403:3/55مجلسی، (. بِالْب(.
راه و عامل چراغاو منتهايیبيهانعمتگار و تفکر و تدبر در خلقت عظیم پرورد

: )1381:71تمیمی آمدي،(نیرُاللُّباَلفکرُ ی«: اندفرموده) ع(یعلهدایت بشر است، حضرت 
مد العواقب و یستَدرِك فَساد األُمورطُولُ الفکرِ یح«و ، »سازدیمفکر، عقل را روشن 

را محمود و فساد کارها را جبران هاعاقبتطوالنی فکر کردن، ): 73: 1381تمیمی آمدي،(
رونده در تاریکىکهچنانتفکر و تعقل مایه زندگى دل شخص با بصیرت است .»کندیم

: 1369کلینی، (کند درنگ درراهیابد و اندکىییرهایخوببهنور گام بردارد لهیوسبهکه 
1/33(.

تمیمی (اَلفکرُ فضَلُ العبادةِ آَ:فکر کردن برترین عبادت است که همتایی ندارد
فکرُ ساعۀٍ قَصیرَةٍ «:بهتر از عبادت دراز استکردنفکرکوتاهساعتی ، )1381:71آمدي،

تفکر در خلقت يپابهعبادتی ینچنوهم)1381:72تمیمی آمدي،(»وِیلَۀٍخَیرٌ من عبادةٍ طَ
، ج 1403مجلسی، (»لَا عبادةَ کَالتَّفَکُّرِ فی صنْعۀِ اللَّه عزَّ و جلَّ«رسد ینمخداوند عز و جل 

شناخت پروردگار و پی بردن به هدف ؛ زیرا هدف از عبادت رسیدن به مرحله)1/88
؛ استآنیافتن به نتایج عالیهآفرینش و یافتن جایگاه بشري در دایره هستی و دست



1394، بهار و تابستان 11، پیاپی 3ي پژوهش هاي تعلیم و تربیت اسالمی، سال هفتم، شماره مجله|٣٨

، که اثر شودیمبا تفکر، تدبر و تعمق، بهترین شناخت و معرفت براي انسان حاصل ینبنابرا
معرفتی که از . استترباثباتو تریباقبیشتر و مراتببهآن از عبادت ظاهري فاقد شناخت 

عمیق و ماندگار مطابق فطرت الهی انسان است جاکهازآنشودیمطریق تفکر حاصل 
که در شودیماست، سستی و تزلزل در آن راه ندارد و به ایمانی محکم و ماندگار تبدیل 

.نمایدیمرفتار و کردار آدمی بروز 
و علوم نهفته و ناشناخته آن براي هایشگفت، هاعبرت، رازها، هادرسبا تفکر در هستی 

و گرددیمستی با او مأنوس و دوست و مجهوالت معلوم گردیده و هتابدیبرمانسان رخ 
و از بیان اسرار و علومش ابایی کندیمبرمالاسرار نهفته خود را براي دوست و رفیقش 

.نخواهد داشت
زیرا وقتی در دیافزایمرا در انسان تدبر و تفکر در عوالم وجودي شوق به عمل صالح

ء ت السبع و الْأَرض و منْ فیهِنَّ و إِنْ منْ شَیتُسبح لَه السماوا«:کهابدییدرمنگردیمهستی 
همه ): 44اسراء،(غَفُوراً إِالَّ یسبح بِحمده و لکنْ ال تَفْقَهونَ تَسبِیحهم إِنَّه کانَ حلیماً 

دارند، و همه او را منزه مىهاستآنهفتگانه و زمین و موجوداتى که بین يهاآسمان
دارد ولى شما تسبیح که با حمدش خداوند را منزه مىهیچ موجودى نیست مگر آنصوالًا

، تمام هستی به تسبیح و تحمید »فهمید که او همواره بردبار و آمرزنده استرا نمىهاآن
با تمام وجود سر تسلیم در و جان دارجانیبگویی خالق قیام نموده است و موجودات 

برخالفاشرف مخلوقات عنوانبهکه روا نیست او ابدییدرمپس دانفرود آوردهبرابرش 
این رودخانه جهت برخالفکفران نعمت نماید و خواست پروردگار خود عمل کند و 

است شنا کند؛ زیرا هرکس درحرکتیوتعالتباركخداوند يسوبهعالم هستی که 
وده و خداوند نیز در برخالف جریان رودخانه حرکت کند فقط وزر و وبال خویش را افز

و منْ أَعرَض عنْ ذکْرِي فَإِنَّ لَه معیشَۀً ضَنْکاً و نَحشُرُه یوم «که قرآن به آن اشاره نموده است 
خواهد داشت، ) و سختى(گردان شود زندگى تنگ و هر کس از یاد من روىالْقیامۀِ أَعمى

بنابراین شوق عمل به فرامین رب االرباب در او ؛».کنیمو روز قیامت او را نابینا محشور مى
همرنگ دینمایمو سعی گرددیمو از عصیان و نافرمانی خجل و شرمنده ابدییمافزایش 

.باشدو دل پذیرا باجانعالم هستی شود و عالمانه، عارفانه و عاشقانه فرامین پروردگارش را 
را در دل منتیبت و عشق به منعم پروردگار، شعله محبيمنتهایبيهانعمتتفکر در 

به به خالق و به دنبال آنو سراسر وجود او را کانون مهر و محبتافروزدیبرمآدمی 
مخلوقات نیز پرتوي از جلوه جمال محبوب و معشوق و آیاتی از چراکه؛ سازدیممخلوق 
.باشندیمپروردگارش يهانشانهآیات و 
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که در سراسر منتهایییبو نعمات م، عالم هستی کریانسان با تدبر و تفکر در قرآن 
و خصوصیات آن را اسباب ،علل،هاعبرت، هایتواقعشده،هستی در اختیار او نهاده

وانفسآفاقتفکر و تدبر در . یابدیمو به درك، فهم، بصیرت و معرفت دست یابدیدرم
عبارتی و بهعمل صالح، عشق به خالق، محبت به مخلوق،یقینبینش، معرفت، علم، ایمان، 

عمیق و ماندگار و بدون شک و طوربهشوق به انجام واجبات و ترك محرمات الهی را
تفکر، بنابراینکه این همان هدف تربیت اسالمی استآوردیمشبهه براي انسان به ارمغان 

رینتیاساسو ینو اولکارآمدترین عوامل صعود عنوانبهتواندیمدر نعمت و قدرت الهی 
و کسی که طالب قرب الهی و رسیدن به کمال شودروش در تربیت اسالمی محسوب 

است، باید از این مسیر طی طریق نماید تا بتواند مراتب بعدي را دریابد و مربی نیز در 
درروشکاربردي طوربهرساندن متربی به اهداف غایی تربیت اسالمی باید این شیوه را 

.ر اسرع وقت و با بهترین نتیجه به مقصد دست یابدتا دبگنجاندتربیتی خویش 

چگونگی تفکر-2-6
، بنابراین شده استوانفسآفاقتکیه و سفارش بر تفکر در خلقت در آیات بسیاري

تفکر در عجایب .که چگونه تفکر نمودن با توجه به آیات و روایات تبیین گرددطلبدیم
در آن تفکر نموده ظاهر يالحظهکه یهرکسبر صنع الهی شرافت آن، امري است که

وانفسآفاقانسان از راه دل در آیات، کهینا؛ زیرا که تفکر در آن عبارت است از است
و عظمت کامله او ببرد، او را بشناسد، قدرت شاملهآنپی به آفریننده هاآنسیر کند تا از 

-138: 1380راقی، ن(شکی نیست که غرض از خلقت انسانی نیست مگر همین . را بداند
خدا، همواره تفکر نمودن در افعال بدیع و صنایع عجیب و نظم دربارهمراد از تفکر ). 139

، تا انسان از اوستلیبدیبموجودات، عظمت هستی و جمال یگوناگوندستگاه آفرینش،
بیهوده وهدفیبپی به وجود خالقش ببرد و بداند خلقت این دستگاه عظیم جهان، هاآن

.خلق نشده استلیدلیبست، عالم هستی با این عظمت مهمل و نی
هر چه در ) 1/84ج قرائتی، (است راه خداشناسی تفکر درآفرینش خود و جهان نیبهتر

است آیتی است بر آیات الهی و مشاهدهقابلهستی از جمادات، نباتات، حیوانات و انسان 
مخلوقات وجود خالق، صانع و تدبیر او و با تفکر در این یزلیلمنشانی است از قدرت 
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و پرده جهل و غفلت کنار رفته و ملکوت آسمان و زمین هویدا ابدییمکننده آن ظهور 
.گرددیم

چه ممنوع است تنها تفکر در ذات و حقیقت خداست که چون از محیط فکر بشر آن
.)259/ 3ج ، 1403مجلسی،(ندارد هت و سرگردانى نتیجه دیگرى باالتر است، جز ب

أَ و لَم ینْظُرُوا فی ملَکُوت السماوات و الْأَرضِ و ما «:خداى عز و جل فرموده است که
نْ شَیم خَلَقَ اللَّه و در ملکوت هاآسمانآیا نظر نکردند در ملک اعظم »)185األعراف،(ء

چه اه نکردند در آننگایو آدرختان و غیر آن دریا، کوه،زمین از ستارگان، آفتاب، ماه،
خدا آفریده از هر چیزى که هست از ممکنات تا به آن نظر، کمال قدرت صانع و جمال 

دیگویم) ص(چه محمد وحدت مبدع بر ایشان ظاهر گردد و به جهت این بدانند که آن
.)14- 13تایب، هیبابوابن(است حق خواندیمچه بر ایشان صدق است و آن

خدا و قدرت دربارهبهترین عبادت همواره اندیشیدن : الم فرمودامام صادق علیه الس
همواره در خدا تفکر کنید ولکن «: اندفرمودههمچنین ؛ و)1369:3/91کلینی،(اوست 

: 1369کلینی، (باشید گرنظارهخواستید به عظمت او بنگرید به عظمت خلقتش کهیهنگام
1/93 :(ی اللَّهالتَّفَکُّرَ ف و اکُمیمِ إِیظفَانْظُرُوا إِلَى ع هتظَمأَنْ تَنْظُرُوا إِلَى ع تُمدنْ إِذَا أَرلَک و

 ه93/ 1: 1407کلینی، (خَلْق.(«
: کهکنندیمچه مردم روایت آندربارهاز امام صادق علیه السالم : حسن صیقل گوید

گونه بیندیشد؟ چ: پرسیدم و گفتم» استشبکییک ساعت اندیشیدن بهتر از عبادت «
ساکنینت کجایند؟ سازندگانت کجایند؟ : بگویدگذردیماى که از خرابه یا خانه: فرمود

.)1369،3/91کلینی، (؟ ییگوینمچرا سخن 
عظیمِ الْقُدرةِ و جسیمِ النِّعمۀِ لَرَجعوا و لَو فَکَّرُوا فی«: فرمایندیمالسالمیهعلحضرت علی 

اگر مردم در عظمت : )13/55: 1404ابن ابی الحدید،(...قِ و خَافُوا عذَاب الْحرِیقِ إِلَى الطَّرِی
، و از عذاب سوزان بازگشتهنمودند، به راه مستقیم قدرت و بزرگى نعمت حق اندیشه مى

.»ترسیدندمى
آن يسوبهحق را یافته و قطعاًاندیشیدن در نعمت و قدرت خداوند، انسان با بنابراین

همچنین یقین به آخرت براي او حاصل دوریگیقرارممستقیم درراهرکت نموده و ح
.گرددیم

براي آن يحدومرزکه در قرآن نیز طورهمانتفکر در هر مقطع سنی قابل تحقق است، 
براي تفکر صحیح و هدفمند باید مکان و زمان مناسب انتخاب نمود، . قائل نشده است

مداوم و روزانه در طوربهو مکانی مناسب و آرام، یمشغولدلفارغ از اضطراب و یدرزمان
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خلقت ظاهري و باطنی به نظاره نشسته ازلحاظمخلوقی را معنادارخلوتی عارفانه و سکوتی 
و تا حد امکان به تعمق پرداخته و در مبدأ و معاد آن، خالق و رب آن، ارتباط آن را با دیگر 

نهفته آن را دریابد و به يهاعبرت، علل، اسباب و هایتواقعتا مخلوقات نیک بیندیشد 
زمانی را اختصاص دهد که در هرروز.آن را بررسی نمایدیجنتاعواقب آن نظر کند و

بگذراند، مدنظریکییکیاو را بشمارد و يهانعمتپروردگارش تفکر کند، يهانعمت
د و ندگی خواهد دینتایج حاصله از آن را در زيزودبهچنین کند هرروزهکسی که 

جا که تفکر ولی ناگفته نماند از آنبهبود خواهد یافت، اشبسیاري از آالم و امراض روحی
براي انسان میسر نیست و در ابتداي امر شیطان با تمام قوا یراحتبهعبادت است نیتربزرگ

ز این عبادت نشان دادن عمل مانع اجهینتیبو با القاء خواطر گوناگون و گاهی با ظاهرشده
باید به . بر این موانع فائق آمدتوانیم، ولی با عزمی محکم و جزمی راسخ گرددیممیعظ

اعتماد داشت زیرا که در فرامین الهی بازگشت به مسیر السالمهمیعلکالم خدا و معصومین 
است و از شدهنیتضمیوتعالتباركقدرت و نعمت خداوند تفکر درصحیح، با 

عملی طوربه، هرچند که در بین عامه مردم شودیمتربیتی محسوب يهاوشرنیتریاساس
و در حد شعار به آن اکتفا شده شدهواقعآن در تربیت اسالمی مورد غفلت يریکارگبهدر 

.است
موانع تفکر-2-7

انسان، عدم تفکر و تدبر در قرآن و هستیعلت واقعى انحراف در شریعت اسالمی
قُلُوبٍ أَقْفالُهاأَ فَال یتَدبرُونَ الْقُرْآنَ أَم على«: فرمایدمىتعالیيباراوندو خداست شدهیانب
دلیل و» شده است؟زدهقفلیشانهادلکنند، آیا بر چرا در قرآن تدبر نمى): 24محمد، (

ست مستفاد از این آیه این ا. داندیمآنان يهادلبر نهاده شدهییهاقفلعدم تدبر را وجود 
قرآن، این برنامه هدایت الهى و این نسخه تدبر دربه علت عدم یا سقوط انسانعامل که 

،هواپرستى و اعمالى که از قبل انجام دادهبراثرکند ، و یا اگر تدبر مىاستکامل شفابخش
کهيطوربه، کندکه هیچ حقیقتى در آن نفوذ نمىياگونهبهاست، هاآنيهادلبر هاقفل

قَست قُلُوبکُم منْ بعد ذلک فَهِی کَالْحجارةِ أَو أَشَد قَسوةً و إِنَّ منَ الْحجارةِ لَما یتَفَجرُ مث«
):74بقره، (همنْه الْأَنْهار و إِنَّ منْها لَما یشَّقَّقُ فَیخْرُج منْه الْماء و إِنَّ منْها لَما یهبِطُ منْ خَشْیۀِ اللَّ

اى پارهچراکه! ترسختو یا ! ماجرا سخت شد، همچون سنگینبعدازاشما يهادلسپس 
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و داردیبرمشکاف هاآناى از شود، و پارهنهرها جارى مىهاآنشکافد و از مىهاسنگاز 
تنهانهولی قلب بعضی ! افتداى از خوف خدا به زیر مىکند و پارهآب از آن تراوش مى

.»گیریدیمبلکه راه عناد و مبارزه را نیز در پیش شودینمکر متذ
از هوى ییهاقفلاگرکهيطوربهگیرى از قرآن نیاز به یک نوع خودسازى دارد،بهره

گناه و معصیت، صفات رذیله و ناپسند، اعتقاد و هوس، کبر و غرور، لجاجت و تعصب،
به آن رااجازه ورود نور حقباشد شدهزدهباطل و فاسد و غفلت وجهل بر قلب آدمی 

و جز ): 76واقعۀ، (ال یمسه إِلَّا الْمطَهرُونَ.ایستدیبازمو از درك و فهم معارف دهدنمى
.]دست یابند[توانند به آن دست زنند پاکان نمى

وانفسآفاقهمچنین دیده عیبناك و قلب بیمار دو مانع اساسی بر سر راه تفکر در 
بات مدعاي خویش براي اث»السالمیهعل«حضرت علی گهرباره که از کالم محسوب شد

عظیمِ الْقُدرةِ و جسیمِ النِّعمۀِ لَرَجعوا و لَو فَکَّرُوا فی«: فرمایندیمجا که استمداد گرفته آن
ابن ابی (و الْبصائرُ مدخُولَۀ إِلَى الطَّرِیقِ و خَافُوا عذَاب الْحرِیقِ و لَکنِ الْقُلُوب علیلَۀٌ 

اگر مردم در عظمت قدرت و بزرگى نعمت حق اندیشه : )13/55: 1404الحدید،
ها بیمار، و دیدههادلترسیدند، اما ، و از عذاب سوزان مىبازگشتهنمودند، به راه مستقیم مى

طوربهمالسالیهعلعلی حضرت،)176: 1388شریف الرضی، انصاریان، ("عیبناك است
کسانی که از راه حق و هدایت خارج شدند و مسیر کفر، شرك دارندیمجزم و قطع اعالم 

و عناد را در پیش گرفتند اگر در دو چیز، یکی قدرت عظیم پروردگار و دیگري نعمت 
و از عذاب سوزان گشتندیبازمبه راه صحیح قطعاً، نمودندیماو فکر منتهايیب
بیمار و دیدگانشان عیبناك است، قادر یشانهاقلبجا که این افراد آن، ولی از ترسیدندیم

او نیستند پس از راه حق منتهايیببه تفکر و تدبر در قدرت عظیم پروردگار و نعمت 
.منصرف شده و دچار گمراهی شدند

نتایج.3
به »بصیرت«و »نظر«، »تعقل«، »تذکر«، »تدبر«، »تفکر«فراخوان عظیم کریم در قرآن 

شده، اما با استعمال در قرآن آیات آن دعوت به تدبر و تفکربه تعدادکهخوردیمچشم 
در آن به تفکر و تدبر و نیک اندیشیدن مرتبه471درمجموعکلمات مذکور و مشتقات آن

.فارش نموده استسخاص طوربهعام و مؤمنین را طوربهانسان را ،در قرآن و هستی
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روش ترینیاساساولین و وصعود املوعکارآمدترینالهینعمت و قدرتتفکر در
است، باید کمالو رسیدن به قرب الهیمحسوب شده و کسی که طالب در تربیت اسالمی 

.دریابدتا بتواند مراتب بعدي را از این مسیر طی طریق نماید
بودن انسان با تفکر در عالم هستی به قدرت، عظمت، مشاهده دائمی آفریدگار، منعم 

، در اثر این بردیماو و متخلق بودن پروردگار به اسماء و صفات جمال و کمال پی منتیب
صحیح کمال و سعادت را مصداقتدبر و تفکر مداوم زنگار فطرت الهی او برطرف شده و

تعظیم کهنمایدیماو را با تمام وجود و از اعماق قلب متذکر این مطلب خواهد یافت و
پروردگاري که حاضر و ناظر بر مخلوقاتش منعم، احترام شکر خداوند،پروردگار عظیم

.واجب استاسماء جمال و کمالتسبیح و تمجید صاحب ،، تکریماست
، یقین، ، علم، ایمانبینش، معرفتقدرت الیزال الهی ومنتهایبنعمات تفکر و تدبر در

طوربهمحرمات الهی راعشق به خالق، محبت به مخلوق، شوق به انجام واجبات و ترك 
این باعث ظهور ؛ وآوردیمعمیق و ماندگار و بدون شک و شبهه براي انسان به ارمغان 

ایمان پایدار، عمل صالح، صفات حمیده و اعتقادات صحیح خواهد شد که خودجوش
.هدف و غایت تربیتی اسالمی است

براثره که این دومحسوب شدموانع تفکرقفل بودن قلوب و معیوب بودن دیدگان از 
.شودیمحاصل یت، صفات رذیله، اعتقادات باطله غفلت، معص

پیشنهاد
تفکر در قرآن و هستی را با توجه به شیوه آموزش امام صادق ،دلسوزمربیانمدرسین و 

خویشیانمتر بو سپس به گنجاندهابتدا در برنامه روزانه خویش،به مفضلالسالمیهعل
.بیاموزند

تی خویش اولین تفکر مداوم در نعمت و قدرت الهی را در شیوه تربیقرآن، تدبر در
.را پس از تفکر بنا بگذارنداسالمییتتربیگردهايیوهشآورند و حساببهگام 
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